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!!
ويعد،اليهودىالتشريعمصادرمناساسيأمصدرأيعدضخممؤلفالتلمود

والعالمإسرائيلفىوالمتشددينالأصوليينلليهودالدينىالمرجعالحالىوقتنافى

عليهموسىإلىئنسبالتىالتوراةمكانةمناسمىمكانةيتبواوهو،اجمع

السائم.

ونظرأالميلادى.عشرالثانىالقرنمنتصفإلىيرجعللتلمودمخطوطواقدم

مطلعمعإلاشىءعنهئعرفلمالتلمود،اليهودبهااحاطالتىالشديدةللسرية

الكنيسةباباإلىاليهودالمتنصرونقدموقدالميلادى،عشرالثالثالقرن

تدمغالتلمود،منلأجزاءلاتينيةترجمة1238(-)1236عامالكاثوليكية

اليهودلتطرفاساسياوسببأ،للنصرانيةمعاديأكتاباباعتبارهوتدينهالتلمود

2سنةالتاسعجريجوريوسالبابافأصدر،الدينى r iفرنسالملوكقرارا،أم

اليهوداسفاركلبتحريموبرتغالوليونوقشتالةونفاراواراجونوانجلترا

،أمأم،524242أم،235السنواتفىاليهودكتبإحراقتموبالفعلوحرقها،

24،أم245 A،قرارجدد،الكاثوليكيةالكنيسةبابويةآخرباباتولىوعندماأم

2السنواتفىخلفاؤهفعلوكذلك،سلفهاصدرهالذىالتحريم VIأم،

85?2 5 ، 1pأمس.

بحذفبعضهااكتفىفقد،الكاثوليكيةالكنيسةتتبعلاالتىاوربادولاما

اليهود.نسخمنالمسيحيةإلىتسىءالتىالكلمات

للتلمودفيلناطبعةوتعدوجيز،بوقتالطباعةاكتشافبعدالتلمودطبع

عليهااعتمدتوالتىبهاالموثوقاوالمعتمدةالطبعةهى(م1886-)1885

القطعمنمجلدأعشرينالطبعةهذهوتضمبعد،فيماصدرتالتىالطبعاتسائر

واشكالبأحجامفيلناطبعةعنتصويرللتلمودالحديثةالطبعاتومعظم.الكبير

مختلفة.
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الماثمنا،كتابأحكاروعكوتعليقيثمرحا!اساماكلالتلمودكتابيعد

الممتلأوهأ4بأقمطمه

وزراعتهابالأرضالمتعلقةالأحكام:ويتضمنالبنذورأَىْزِراعِيمقسم

وعشورها.

فىالمتبعةوالطقوسالأحكامويتضمن:الَموْسمأَىْمُوعِدقسم

والأعياد.المواسم

بالنساء.المتعلقةالأحكامويتضمن:النساءأَىْناشِيمقسم

اعضاءوتشكيلالعقوباتاحكامويتضمن:الجناياتأَىْنِزِيقينقسم

المحكمة.

للهيكل.ئقدمماوكلالقرابيناحكامويتضمن:المقدساتأَىْقُدَاشِيمقسم

منالطهارةوكيفيةالنجاساتانواعويتضمن:الطهارةأَىْطهارُوتقسم

منها.نوعكل

التلمودابوابعددويبلغ،الأبوابمنعددأالاقسامهذهمنقسمكلويضم

بابأ.وستينثلاثة

وتعرف،الشرقيةالآراميةاللهجةهىالتلمودشروحبهاكتبتالتىواللغة

القرونإلىتنتمىعبريةبلغةمكتوبةقديمةكلماتتتخللهاكما،البابليةبالآرامية

كما،القديمالعهدكتابةفىالمستخدمةالعبريةاللغةعنوتختلفللميلادالأولى

وتأثرت،الوسيطالعصرفترةإلىتنتمىعبريةكلماتبعضالتلمودلغةتتخلل

واللاتينية.وباليونانية)البهلوية(بالفارسيةالتلمودلغة

التاليلأ4ا!اسبابإدالعربيلأاللغلأإدالتلمودترجملأأهميلأترجح

فىالأصوليينلليهودالدينىالمرجعهوذكرناوسبقكماالتلمودانأ-

اجمع.والعالمإسرائيل

فى،المثالسبيلفعلى،اليهوديةالنفسيةعنومعبرمفسرخيرالتلمودان2-

،الزواجعقدويضمنهاالآخرعلىزوجكليكتبهاالتىبالشروطالخاصالجزء

غيرفالرجل،الأسرةداخلالمعاملاتعلىالمادةتطغىكيفجليألنايظهر
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عناجرهاعلىحصولهمقابلفىزوجتهعلىوينفق،ابنائهعلىبالانفاقملزم

المراةتقدمهاالتىالخدميةالأعمالعلىعلاوة،المنزلخارجبهتقومعملأىْ

البيت.داخلاسرتهالإفراد

يتصدومنالإسلاميةالشريعةيدرسلمنضروريةالتلمودقراءةان3-

لنايبينفالتلمود،المراةمنالإسلامموقفعنيدافعومنالإسلامعنللدفاع

يفسركما،والبهائمالعبيدمنزلةفىوتضعهاالمراةاليهوديةالشريعةتعاملكيف

الشرعيةالمحاكمفىإسرائيلداخلحاليأاليهوديةالمراةتعانيهاالتىالمعاناةلنا

والطلاق.الزواجامورعلىالدينرجاليسيطرحيث

معللتفاوضيجلسمفاوضوكلسياسىلكلجدامهمةالتلمودقراءةان4-

يحصللكىللقضاةاليهودىيسوقهاالتىالحججلنايعرضفالتلمودإسرائيل

التلموديعرضلذلكوكنموذجحقهمنليسانهجيدأيعلمشىءعلى

التلمودويبين،الصلاةعندكتفيهعلىاليهودىيضعهوشاحوهو"الطاليت"قضية

انهمنهماكلويدعىالوشاح"11علىعثرااللذانالشخصانيسوقهاالتىالحجج

حكمه.عليهيبنىالذىوالأساسالطرفينإلىالقاضىنظرةويبين،يخصه

لغةلصعوبةفنظراعلميأ،سبقأتعدالعربيةاللغةإلىالتلمودترجمةان5-

لغتهعنالتلمودبترجمةالعربىالعالمفىاحديقململذلكذكرنا،كماالتلمود

الأولى.الترجمةهىبها.وهذهدونالتىالأصلية

أحكامتضمالتىالمجلداتبترجمةالتلمودكتابترجمتناوسنبدأ

هى:أبوابسبعةعنعبارةوهىالنساء

ابناء.إنجابدونازواجهنتوفىاللاتىالأراملباب:يفامُوتا-

منكلشروطتتضمنالتىالزواجعقودباب:2-كتوبوت

الآخر.علىالزوجين

النذور.باب:لدارِيم3-

.للربنفسهينذرمنوهوالنذيرباب:ئارْير4-

سلوكهافىزوجهايشكالتىالمراةوهىالجانحهباب:سوطا5-

الفحشاء.ع!!ثارتكابهادليليوجدولا

http://kotob.has.it



6-جِطِين

7-قيدوشِين

الطلاق.باب:

.النكاحعقدباب:

وردوماالمشنافىالزواجعقودبابأَىْكتوبوت."مسخت."دترجمةوهذه

الثانىالبابهوكتوبوت."مسخت."والتلمودفىوإضافاتشروحمنعليه

عشرثلاثةفىكتوبوت."مسخت."ويقعالنساء،كتابأَىْناشيم."."سدرمن

الزوجمنكلوحقوقبواجباتأساساًويُعنىوواحداً،تشريعٍمائةَويضمفصلاً

.الزواجعقدأَىْالكتوبا."عقد."فىتفصيلاًتُكتبوالتى،والزوجة

واحدةمرةإلاالمعنىبهذاتردلمأنهاإلا،الزواجعقدتعنىكتوباأنورغم

فوردتالبابهذامنالمواضعبقيةفىأَفا(التاسعالفصل)فىوذلكفقط

مؤخرويناظرالترمُّلعندأوالطلاقعندالمرأةتستحقُّهالذىالمبلغبمعنى

.الإسلامفىالفمدَاقِ

وِفْقَاًبهاالدخولعندأوالنكاحعقدعندللزوجةالزوجيكتبهالزواجوعقد

الذىالكتوبا."مبلغ."هوالعقدهذافىوالأساس.منطقةكلفىالسائدللعُرْف

تَرَمُّلِهَا.عندورثتُهيدفعهأوالطلاقعندلزوجتهيدفعهأَنْالزوجيتعهّد

كلمةوبينالكتوبا."مبلغ."بينعلاقةإيجادَجاهدينالمفسرونحاولوقد

دينارمائتاوهوالكتوباْ"مبلغ"إنْوقالوا،التوراةفىوردتالتىْ"موهَرْ"

قيمةفضة."خمسين."يعادلماوهو22(16/خروج)مِنْالمَشْنَافقهاءاستمده

.الاغتصابأوالإغواءغرامة

السوفريم."."وضعمنالكتوبا."."أنالمشنا."فقهاء."التنائيم."."بعضويرى

جاءكمازوجتهتطليقالزوجيستسهللاحتىالفقهاءمنطبقةوهمالكتبةأَىْ

بابنهايةأورشليمىوتلمودأ،11/أ.15/كتوبوتبابلى)تلمودفى

أنها:توراتيةشريعةالكتوباأنالأؤلينبقولالمقصودليسوقالواكتوبوت(

.التوراةمناستمدوهاأنهميقصدونولكنهم،التوراةفىفعلاًعليهامنصوص

فقهاءأَىْالتناءون."استئها."طلاقغرامةأساساً."الكتوبا."."أنونرجح

ى22ZUBO."مناستمدُّوهاوقدزوجتهتطليقالزوجيستسهللاحتىالمشنا
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حيثى،فى."الطلاقمتعةأَىْ."مامح!ءومنالرافدينبلادفى."الطلاقمُتعةأَىْ

وردبمامقدارهاتحديدفىواستعانوا،المصريةالعقودفى."الطلاق.غرامةومن

هـمساويةأَىْدينارمائتىجعلهاعلىرأيهمواستقر،الغرامةعنالتوراةفى

علىالتوراةفرضتهاالتىالاغتصابوغرامةالإغواءغرامةقيمةفضة."."خمسين

أَىْالمبلغهذاالمشناوفرضتمخطوبةغيربكراًفتاةيغتصبأويغوىمن

هبةأَى4ْماكل."ما++مابهذافىواقتدتالزوجوفاةحالةفىالكتوبا."."مبلغ

فىالزوجأملاكببعضالزوجةانتفاعحقوهى،الرافدينبلادفى."الزواج

فىالزوجةحقمنالمصريةالعقودفىجاءبماالمشنااقتدتكماوفاتهحالة

فرضوعندما،الزوجوفاةعندأوالطلاقعندزوجهاأولكنصفأوثلث

أَىْالغرامةتلكتضمينهوضرورةزواجعقدكتابةاليهودعلىالتلمودفقهاء

أطلقأَىْفيهالأساسلأنهاكتوبا."."اسمالعقدعلىيطلقأصبع."الكتوبا."

الكلِّ.علىالجزء

الأولالقرنأواخرفىتتبلورأخذتثمكعرفأولاًالزواجعقودوظهرت

المشنا()مُشَرِّعوالتناءون."إليهاأضافوقد،الميلادىالثانىالقرنوأوائل

الزوجوألزمواصياغتهافىوعذلوانقحواكماتشريعيةأوقانونيةلمسات

به.المرأةواحتفاظكتابتهبضرورة

وهى،الاَراميةهىالباببهذاشروطهبعضوردتالتىالزواجعقدولغة

والجليلالقدسسكانبهاكتبالتىاللغةوهى،القديمالشرقفىالعقودلغة

باللغةفكتبوهايهوداإقليمسكّانأفاىْ"ب(-ز4/كتوبوت)عقودهم

باللغةالبابهذافىالكتوباشروطبعضجاءتكمااهـ(5)يفاموتالعبرية

ب(.12/)كتوبوتالعبرية

يومالبكرُتُزؤجلذا،الزوجةعُذْرةفىالزوجطَعْنالأولالفصلويتناول

لديهكانإذاالقضاءلدارالزوجيسارعحتى،الخميسيوموالثيِّبُالأربعاء

النصف،أَىْمائةوللثيبدينارمائتاللبكرالكتوبا."."ومبلغ،العذرةفىطعن

بينوالخلاف،العذرةفىيطعنأَنْالزوجحقمِنْالبكرحكمفىومَنْوالبكر

وهلعصا،بضربةعذرتهافقدتْمَنْحولالفقهاءوجمهورميئيرالرئانى
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إقليمفىحميهعنديأكلومن؟النصفأمكتوباكمبلغدينارمائتىتستحق

بها.يختلىكانلأنهزوجتهعذرةفىيطعنأنيستطيعلايهودا

الكهنةنَسَبِمِنْللبكردينارا)زوزأربعمائةمبلغالكهنةقضاءدارأقزتْ

لمالتىالبكرحولالفقهاءخلافالفصلهذافىجاءكماكتوئا."،."كمبلغ

وجُرِفاغتُصِبْتُنكاحىعَقَدْتَأنبعد:وقولها،عذرةزوجهالهايجد

شراءشرائىوإنما،كذلكليس:الزوجوقولالكتوئا،مبلغحقىومن،حقلُك

الربانىيقولإليعزر،والربانىجمليئيلالربانىأقوالهايصدِّقحينففىغرر،

تأتىحتىعليها،العقدقبلالثيِّبحكمفىوتعدُّفِيها،مِنْلانحيا:يهوشوع

عُذْرتهافقدتأنهاتذعىالتىالمرأةحولاختلفواكذلكادعائها،علىببيِّنة

الكهنةنسبمنزوجهاإنالمرأةبقولالأخذحولاختلفواكماعصا،بضربة

ويرى.الكهنةنسبمنوهولفلانينتسبأحشائهافىالذىالجنينإنأو

الربانىأوردالتشريعاتتلكذكروعلىبقولها،الأخذعدمَيهوشوعالربانى

إذابأنهنورىبنيوحانانالربانىوقضىاغْتصِبتالتىالطفلةواقعة:يوساىْ

فتعد،للكهنةوتُنكح،المرأةنسبنكاحهميعيبلاالمدينةرجالغالبيةكانت

للكهنة.وتُنكحالنسبصالحة

بهادخولهعندثيِّباكانتزوجتهأنيذعىمَنْالثانىالفصليتناول

فإنبكراً،كانتأنهاالمرأةتدعىبينماكبوبا."."كمبلغدينارمائةوتستحق

البكر،مثلمائتانفكتوئتهاالرأسحاسرةمِزَفةفىزفافهاعلىشهودوْجد

علىدليلاًيُعدّأيضاًالمحمصاتتوزيعأنبروفابنيوحانانالربانىويقول

ولابكرأنهاتذعىالتىالمرأةبقوليأخذونلاأنهممنالرغموعلىبكراًكونها

أنهإلا،شهادةأَىْفىبقولها(.الأولالفصلفى)يهوشوعالربانىيأخذ

عملاً،منهواشتريتهلأبيككانالحقلهذاإنّلصاحبهيقولمَنْبقوليأخذ

أوردواثمأحلّ."الذىالفمنفسههوحزمالذىالفم."الفقهيةبالقاعدة

أيديناخطهذا:الشهودقالإذا.":القاعدةتلكعليهاتنطبقأخرىتشريعات

أوردواالفقهيةالقاعدةهذهذكروعلىيُصذقوا."....أومجبرينكنّالكنا

يدىخطهذاقالإذاالمرءتصديقحولوالفقهاءالناسىيهودابينالخلاف
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مطلقةأناوالاَنمتزوجةكنتالمرأةقالتوإذاآخر.شاهداًإليهيضمأندون

وإذا.تُصذقطاهرةوأناسُبيت:المرأةقالتوإذاأيضاًالقاعدةبتلكعملاًتُصذق

يرفعونلأنهم،تصدقانللأخرىمنهماكلوشهدتالسبىفىامرأتانوقعت

يهوداالربانىخلافالفصلهذاأوردكماواحد.شاهدبشهادةالكهنةلطبقة

الفصلهذافىوجاءذلكحولجمليئيلبنشمعونوالربانىإلعازاروالربانى

بسببالغرباءحبسهافإذا،السبْىفىوقعتالتىبالمرأةخاصةأحكامأيضا

وإذالزوجها.تَحِلّفلاالقتلعقوبتُهلجرمٍكانإذاأمالزوجها،تَحِلّالمال

وإن،أنسابُهنعِيبتْالكهنةلطبقةالمنتسباتنسائهافكلمدينةالجندحاصر

لابينمايُصذقوا.أمةأوعبداًكانوإنحتىصلاحيتهنّعلىشهودلهُنّوُجد

هقصاب.بنزخرياالربانىواقعةفىجاءكمالنفسهالرجلبشهادةيؤخذ

فىشهدإذاالمرءُفيهايُصذقِالتىالأمورتفصيلوردالفصلنهايةوفى

فلانةأنّأو،أخيهأومُعلمهأوأبيهخطمنها،صغرهفىرآهماعلىبلوغه

ذلك.إلىوماالرأسحاسرةمزفةفىزفافهاعندخرجت

فتاةيغوىأويغتصبمنعلىتُفرضالتىالغرامةالثالثالفصليتناول

مائتىأَىْ."العذارىمهر."يوازىمايدفعأنْفعليهسنة(عشرةاثنتى)تبلغ

فكل،غرامةلهنتُدفعلاوفتيات،غرامةلهُنّتُدفعفتياتوهناكدينار:

نكاحهاعُقِدالتىالفتاة:هجليلىيوساىْالربّانىوقالتعويضا،يدفعلامُدَان

غرامةلهاتدفع:فيقولعقيفاالربانىأما.غرامةلهاتُدفعلاسُرِّحتثم

أبوها.لاهىوتتسلمها

منيشربفالمغتصب،يُغوِىومَنْيغتصبمنبينالفرقبالفصلجاءكما

فهوإسرائيللجماعةبالانتسابجديرةغيرأوالمحارممنكانتفإنْ،جَزته

الفضيحةعنالتعويضبينوالفرقويسرِّحها،عليها،الإبقاءعلىمجبرغير

نأوللأب،غرامةلهماتُدفعلاوالبالغةفالصغيرةمنهما،كلوقيمةوالضرر

الفضيحةعنفيعوضفلانابنةأغوىبأنهيعترفومنالصغيرةابنتهيبيع

يُعفىبنفسهيعترفمَنْفالقاعدةالغرامةيدفعولابنفسهلاعترافهالضرروعن
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ماقيمةيدفعوبعتُوذبحتُسرقتُيقولومن،كانتأياالغرامةدفعمن

.أضعافخمسةولاأضعافأربعةولاالضعفيغزمولابنفسهلاعترافهسرق

الأببحقالفصلاستُهِلَوقد،ابنتهعلىالأبحقوقالرابحالفصليتناول

الفصلفىعنهماالحديثسبقالتىوالضررالفضيحةعنالتعويضفى

المغتصبةحالةفىوالغصبوالغرامةوالضررالفضيحةعنفالتعويض،الثالث

تبلغأَنْقبلأو،الأبوفاةقبلالقضاءأمامالفتاةمثلتإذا،الأبحقمن

أمامالمثولمنتتمكنلموإذا،للإخوةفهىالأبماتإذا،للأبفالتعويضات

واختلفحقها،منفالتعويضاتبلوغهاقبلأوالأبيموتأنقبلالقضاء

الفقهاء.ءهذافىشمعونالربانى

العقدبعدزنتإذا،والمُتهوِّدةردياً،اسماًيشيعمنحكمالفصليتناولثم

ردياًاسماًعنهايُشيعمَنْيُغزمولا(،الرجموليس)الشنقعقوبتهاعليها

فضة(.)سِلْعبمائة

النكاحبطرقيُنكحهاأنحقهفمن:ابنتهعلىالأبحقوقالفصلويواصل

تكسبهوما،اللُّقَطَةأَىْتجدهماحقهومن،والوكلوالعقد،،المالوهىالمختلفة

فىمالهاعائدمنيأكلأنهفىالزوجعليهزادتزوجتوإذاكدِّها،من

تُوفيتإذاودفنهاأسُرِتْإذاوافتدائهانفقتهاأَىْبمئونتهاويتكفلحياتها،

اثنينعنيقللامازوجتهلتأبينيستأجرأنالزوجعلىيهوداالربانىوشزع

.واحدةونادبة،الناىْعازفىمن

ولايةتحتبهايُدخلولمنكاحهاعُقدالتىالفتاةأنالفصلهذافىوجاء

علىبالإنفاقملزمغيروالأببها،للدخولالزوجلولايةتنتقلحتى،الأب

أَىْيتعيشْنَ."والبناتيرثونالبنون."عزريابنإلعازارالربانىفسروقد،ابنته

أبيهن.وفاةبعدإلاتتعيشلاالبناتأن

عليهايُنصلموإنحتى،زوجتهتجاهالزوجواجباتالفصلويستعرض

بناتهعلىالإنفاق،سُبيَتْإذاافتداؤها:وهىلهاكَتبهالذىالكتوباعقدفى

رجالكعادةزوجهابيتفىترمُّلهاطيلةأرملتهعلىالإنفاق،وفاتهبعد
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".:يكتبونفكانوايهودارجالأماالكتوبا،عقدكتابتهمعندوالجليلأورشليم

الكتوبا.".مبلغإعطائكفىالورثةيرغبحتى

للبكرالكتوبا."مبلغ."أنالفقهاءقولمنالرغمعلى:الخامسالفصليُقرر

آلافعشرةالمبلغهذاإلىيضيفأَنْالزوجرَغِبَفإذا،مائةوللثيبمائتان

بنإلعازارالربانىويقول،الكلتُحصِّلالعقدمنوالمطلقةوالأرملة.فَلْيُضِفْ

لهايكتبلمالزوج،مائةوالثيبمائتينتحصلعليهاالعقدبعدالبكرعزريا:

الزوجرغبإذايهوداالربّانىويقولبها،الدخولبغرضإلاالإضافى()المبلغ

يقول،إلخمائةمنكتسلمت:هىوتكتب،بمائتينعقداللبكريكتبأَنْفى

فنكاحهمائةمنأقلوللثيب،مائتينمنأقلللبكريكتبمنميئيرالربانى

لتجهِّزالزوجطلبهامنذشهراًعشراثنىالبكرالفقهاءومنحزنا،جماع

الأجلبلغفإذايوماً،ثلاثينالثيِّبويمنحون،الرجليمنحونوكذلكنفسها،

إذاالكهنةأنصبةمنأَىْالتروما()مِنَويأكلنَ،مالهمنيأكلنَبهنِّيُدخلولم

حولعقيفاوالربانىطرفونالربانىواختلف،الكهنةنسبمنالزوجكان

أَىْاليافامبأنالأؤلونسَئهالذىالتشريعأمالها،يُمنحالذىالتروما()مقدار

فقد،وغيرهالتروما()منأخيهأرملةيُطعملاأبناءدونتوفىالذىالزوجأخو

بها.يُدْخَلحتىالتروما()منالمرأةتأكلألابعدفيماالقضاءدارقرّرت

مايُوقِفمن:حولهسندلاريوحنانوالربانىميئيرالربانىواختلف

وتَطْعمتعملأنعليهاأنميئيرالربانىفيرى،للهيكلكدّهامنزوجتهتكسبه

أَىْ)حُولِين(اعتبرهفقديوحنانالربانىأما،للهيكلمخصّصفهويتبقىوما

للهيكل.غيرمخصص

لزوجها:تؤدِّيَهاأَنْالزوجةعلىيجبالتىالأعمالعلىالفصلنَصن

وتغزل،الفراشلهترتّبابنها،وترضعتطهو،،تغسلتخبز،،تطحن

إلخ.تطحنلاجاريةلهجلبتفإذا،الصوف

حتىالصوفغزلعلىزوجتهيجبرأنالزوجعلىإليعزر:الربانىويرى

الربانىيرىحينعلى.للفسوقتؤدىفالبطالة،جاريةمائةلهجلبتإذا
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نأفعليهعملاًزوجتهتؤدىألانفسهعلىنذرمَنْأَنجمليئيلبنشمعون

الكاَبة.إلىتؤدىفالبطالةالكتوئا،مبلغويعطيهايسرحها

يقررإذ-زوجتهيجاءألانفسهعلىينذرمَنْإلىالفصليتطرقثم

نأعليهاهليلمذهبويقول،سبتينتصبرأنْالزوجةعلىِشماىْمذهب

ومنإلخالتوارةفىعليهالمنصوصالجماعيذكرثمالخواحداَسبتاًتصبر

أسبوعكلعندنانيرسبعةالكتوئامبلغمنينقصونهازوجهاعننفسهامنعت

يوساىْالربانىويقرر.إلخونصفدنانيرثلاثةينقصونها:يهوداالربانىويرى

زوجتهعننفسهالرجلمنعإذاوكذاالخنهايةلاماإلىالإنقاصفىيستمر

إلخ.أسبوعكلعندنانيرثلاثةكتوبتهامبلغإلىيضيفون

عنينقصهافلا:ثالثطرفطريقعنامرأتهيعولمَنْالفصليناقشثم

يشماعيلالربانىإن:يوساىْالربانىويقولشعيرمكاييلأربعةأوقمحمكيالى

نصفيعطيهاأنوعليهأدوممنبالقربيسكنكانلأنهالشعيرقررالذىهو

لليلةالسبتليلةمنمعهوتأكل،إلخلرأسهاوقبعةإلخالبقولمنمكيال

عنسلاعيم()خمسةزنةوجعلوهالمرأةعملمقدارالفقهاءوحذد،إلخالسبت

إلخ.الجليلفىسلع()عشرينزنةوهميهودافىالسداةغزل

رقمويحملالرابعالفصلفىقبلمنتكرربتشريعالسادسالفصليبدأ

حقمنوالضررالفضيحةعنالتعويضأَنّالفصلهذافىإليهوأضاف)د(

ثمالظاهروالضررالخفىالضرربينبتيرابنيهوداالربانىويفرقالزوجة

بإمكانأنّويروْنالصهر،يموتثم،لصهرهمالاًيقررمنأمرالفقهاءيناقش

أرغبولا،أخيكإعطاءفىأرغبكنت:المتوفىالزوجلأخىيقولأنالحمُو

يثمِّنونهاوكيفالبائنةالفصليتناولفصاعداًالتشريعهذاومن،إعطائكفى

المقابل،فىالزوجبهيلتزمأنيجبوماالكتوبا،عقدفىمقدارهاويكتبون

فىالسائدالعرفيتبعشخصكلأنجمليئيلبنشمعونالربانىويرى

عنيقلمالايعطيهاأنعليهبائنةتحديددونابنتهيُنكحومن،مدينته

وأأمهاأنكحتهاالتىواليتيمة،اليتيمةيُنكحمنوكذا،إلخزوزاًخمسين

تصلعندماتستطيعزوزاً،خمسينأوبمائةبائنةلهاوكتبوابرضاهاإخوتها
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يهوداالربانىواختلافلهايُعطىأنيجبمامنهمتأخذأنْالبلوغسن

ذلك.حولوالفقهاء

الابنة:تقولثم،ثالثطرفلدىلابنتهمالاًتركمَنْالفصلويناقش

خؤلهمايفعلأنْالثالثالطرفعلىأنميئيرالربانىفيرىعلىأمينزوجى

أماالبالغةالابنةبكلاميأخذواأنيوساىْالربانىيرىحينعلى،الأب

فلا.القاصر

الكتوبا،مبلغويأخذْنَيُسزحْناللاتىالنساءحكمالسابحالفصليناقش

امرأتهتنتفعألانفسهعلىالزوجنذرفإذاالكتوبا،مبلغيأْخذْنلاواللاتى

يهوداالربانىويقولالكتوبا،مبلغويعطيهايُسرِّحهايوماثلاثينطيلةبماله

الثانىوفىواحداشهرازوجتهعلىيُبقىإسرائيلنسبمنالزوجكانإذا

شهرينعليهايبقىالكهنةنسبمنكانوإذاالكتوبا،مبلغويعطيهايُسرِّحها

إلخ.

ألاالزوجنذرإذاكذلك،إلخالثمارمنثمرةزوجتهتطعمألانذرإذاكذلك

يهوداالربانىويفرِّقالكتوبا،مبلغويعطيهافيسرِّحما،بزينةزوجتهتتزين

والموسرات.الفقيراتبين

لوليمة،أو،للتعزيةأو،إلخأبيهالبيتزوجتهتذهبألاالزوجنذروِإذا

الكتوبا.مبلغويعطيهايُسرحها

دينتتعدىمَنْالكتوبا:مبلغبدونيسزحناللاتىالنساءحالاتويعرض

وجهه،فىأبويهتسبُّمَنْأيضاشاءولأئاويقِول،إلخواليهودية،موسى

علىامرأةنكاحعقدمَنْوأيضاً،الصوتعاليةأيضاَ:طرفونالربانىويقول

معيبةغيرأنهاعلىأو،إلخنذورعليهاأنوتبيننذور،عليهاليسأنها

الكهنة،تعيبالتىالعيوبنفسبأنهاالنساءتعيبالتىالعيوبوحذد،إلخ

ابنتهفىعيبظهرإذاالأبعلىويجب،المذبحعلىالخدمةمنوتمنعهم

نكاحها.عقدبعدبابنتهظهرالعيبهذاأنعلىببينةيأتىأنبيتهفىوهى

الربانىرأَىْهووهذا،إلخبالبينةيأتىأنالزوجفعلى،الزوجبهادخلوإذا

ينطبقولا،الخفيةالعيوبعلىينطبقهذاأنفيرونالفقهاءجمهرةأماميئير

.الظاهرةالعيوبعلى
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إذا:جمليئيلبنشمعونالربانىوقول،الرجلعيوبالفصليناقشثم

التىالحالاتحذدثمالتسريحعلىيجبرونهلابالرجلصغيرعيبظهر

....إلخ.والمجذوموهى:زوجتهتسريحعلىالرجلفيهايُجبر

عليها،شرطهمنالرغمعلى:الحالاتتلكعنميئيرالربانىوقول

ويقول،إلخأتقبلأنبإمكانىأنهأعتقدكنت:تقولأنْالزوجةفتستطيع

إلخ.عنهارغماتتقبلأنعليهاالحكماء

لهليس،دئاغماتعندماصيدونفىوقعالذىالحادثالفصلأوردثم

نأبإمكانيكان:تقولأنالزوجةبإمكانالفقهاء،فقزردئاغأخولهأبناء

تقبلك.يمكننىولاأخاكأتقبل

العقدقبلإليهاآلتفإذا:للمرأةتئولالتىالأعيانالثامنالفصليناقش

أمانافذا،ويُعدُّوتهبتبيعأنحقهامِنْأنّهليلومذهبشماىْمذهبفيرى

هليلمذهبويقول،تبيعشماىْمذهبفيقولنكاحهاعقدبعدإليهاآلتإذا

منينتزعهاأنالزوجحقمنبها،الدخولبعدإليهاآلتوإذا،إلختبيعلا

الجدلويعرض،إلخدخلتثمبهاالدخولقبلإليهاآلتوإذا،المشترىيد

الربانىونصِّيهوداالربانىنصِّنفميْنحولوالفقهاءجمليئيلالربانىبين

والأعيانالزوجيعلمهاالتىالأعيانبينيفرِّقشمعونفالربانىعقيفابنحنينا

.الزوجيعلمهالاالتى

الثمرحكموهوثمرها.منويَأكْل.أرضبهاتُشترىأموالإليهاآلتفإذا

الربانىبشأنهاانقسمفقدمثمر،شجربهاأرضإليهاآلتإذالكن،الجَنِى

إذاوكذلك،مُسِنّونوإماءعبيدإليهاآلوإذاشمعونوالربانىوالفقهاءميئير

إلخ،أرضبثمنهاويُشترىتُباعالثمرقليلةوكرومزيتونأشجارإليهاآلت

يناقشثمأبيها،بيتجاهلأنهاتبيعلا:جمليئيلبنشمعونالربانىويقول

يتوفىالذىالرجلوضعيناقشثم،الزوجةأعيانعلىالرجلإنفاقالفصل

أماثمرها،منأخوهويأكلأرضبهيُشترىأَنْفيجبمالاً،ويتركذريةدون

فهىالمتوفىأخيهبزوجةالأخدخلوإذا،إلخمثمرشجربهاأرضاًتركإذا

المتوفّى.الزوجأعيانمنفتأخذهكتوبتهامبلغأماشئكلفىكزوجته
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الزوجكتبإذا،ويناقشالسابقالفصليتبعبتشريعيبدأالتاسحوالفصل

إذاجمليئيلبنشمعونالربانىوقول،إلخأعيانكفىحقلىليس:لزوجته

تأتىالتىالمرأةوضعيناقشفصاعداً)ب(تشريعومِنْ.إلخيرثهاماتت

أولويةلهمَنْحولعقيفاوالربانىطرفونالربانىوخلافالكتوئامبلغلتُحصِّل

الورثة؟أوالدائنأوالأرملةالمتوفىتركةمِنْالدفع

اليمين،زوجتهيستحلفأنللزوجيحقالتىالحالاتالفصليناقشثم

اليمينيستحلفهاأَنْفلهواصياً،يُعيِّنهاأو،متجرهفىزوجتهيُجلِسفمن

وأالمغزِلعلىحتىاليمينيستحلفهاإليعيزر:الربانىويقوليشاءحين

فلايميناَأونذراًمنكأطلبأنلىليس:لزوجتهالزوجكتبإذاأماالعجين

نألىليسقالوإذاورثتها.يستحلفأنيمكنهلكنيستحلفهاأنيستطيع

حالةويناقش،إلخيستحلفوهاأنورثتهبإمكان،إلخورثتكمنأومنكأطلب

اليمينالورثةيستحلفهافلاأبيهابيتإلىزوجهادفنبعدذهبتإذاالزوجة

مبلغسدادعلىشاهدشهدإذاأوالكتوبا،مبلغمنجزءاًالزوجةتسلمتوإذا

تلكشمعونالربانىويعدد،اليمينبحلفإلاالباقىيسددفلاالكتوبا

اليمينيستحلفوهاأنفللورثةالكتوبا،بمبلغالأرملةتطالبفحينالحالات

عقدمعهاوليسطلاقوثيقةمعهاالتىالزوجةحالةالفصليتناولثمإلخ

عقدمعهاكانوإذا.الأساسىالكتوبامبلغالحالةهذهفىلهافيحقّكتوبا،

إلخ.طلاقوثيقةمعهاوليسكتوبا

أَىْ)التبويرسنةأنّيثبتمامعهوليسالدَيْنسندأظهرإذاالدائنكذلك

الربانىويقول،دينهيُسذدلاالحالةهذهوفى،دَيْنهتُسقِطلم(السابعةالسنة

بدونالكتوبامبلغالمرأةتُحصِّلفصاعداً،الرومانىالخطرمنذأنهشمعون

دينهتسقطلمالتبويرسنةأنّيثبتمابدوندينهالدائنويحصل.طلاقوثيقة

والصغيرالأولىالكتوباوثيقةأساسعلىرذهافقدرذهاثمامرأتهسزحومن

المُتهوِّدكذلك،زوجتهأبقىأساسهافعلىقائمةالكتوبافوثيقةأبوهزوجهالذى

أساسعلىزوجتهأبقىفقدقائمةالكتوباوثيقةتعدوزوجتههوتهؤدالذى

ذلك.
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وتركالزوجماتإذاالكتوبامبلغتحصيلكيفيةيتناولالعاشروالفصل

إلخالثانيةسابقةالأولىفالزوجةوماتمتزوجاًامرأتينكانفمَنْزوجةمنأكثر

امرأتينمتزوجاكانمن،إلخفماتالثانيةتزؤجثمفماتتالأولىتزوّجإذا

إلخ.ذلكبعدهوماتثمفماتتا،

ولهذهمائةلإحداهنالكتوباومبلغماتثمنساءثلاثمتزوجاكانمَنْ

بنمعٍالفقهاءواختلافإلخمائةإلاالزوجيتركولم،ثلاثمائةولتلكمائتان

فىجميعاالكتوباعقودكُتِبَتْوإذا،اليمينالأخيرةالزوجةحلفحولنَنُّوس

أورشليمٍففى،بالسبقتفوزواحدةولوبساعةصاحبتهاتسبقفمناليومنفس

متزوجاكانمنالفصليناقشثم،إلخعقودهمفىالساعةيدونونكانوا

وأضدكدعوىلىليس:للمشترىالأولىالزوجةوكتبتحقلهوباعامرأتين

إلخ.مطالبة

عليهم:وحقوقهاالورثةتجاهالأرملةواجباتعشرالحادىالفصليفصِّل

يُلزمواولالهمكدِّهامِنْتكسبهما،الأيتامأعيانمنتتعيشالتىفالأرملة

الكتوبا(مبلغعلىوللحصوللتتعيشاالأرملةوتبيع،إلخوفاتهاعندبدفنها

وقبلعليهاالعقدبعدالأرملةإنشمعونالربانىويقولقضاء،لداراللجوءدون

الأرملةباعتإذا.إلختتعيشلالأنهاقضاءبدارإلاتبيعلابهاالدخوِل

قضاءدارطريقعنإلاالباقىتبيعفلا،إلخبعضهاأوكتوبتهاتساوىأعياناَ

ماأوبمائتينمائةيساوىماوباعت،مائتانكتوبتهامبلغالتىالأرملة.إلخ

يناقشثم.إلخنافذ،بيعها:شمعونالربانىيقول،إلخبمائةمائتينيساوى

زادأوالسدسنقصفإذاالكتوبا(مبلغلتسليمالأعيانبيع)عندالقضاةتثمين

فىتشريعوآخرنافذاًبيعهمشمعونالربانىيُعدّبينماباطلفالبيعالسدس

بدونيُسزحناللاتىالنساءفيهويحصىالسابعللفصلتتمةهوالفصلهذا

إلخ،والمسترجلة،الثانيةالدرجةمنوالمحزمة،الرافضة:وهنالكتوبامبلغ

الكتوبا.مبلغحقهافمنالكاهنينكحهاالتىالأرملةلكن

فى)الربيبة(آخرزوجمنالمرأةابنةعلىالإنفاقيناقشعشرالثانىالفصل

امرأةيتزوجفمن:إقامتهامكانفىالأرملةعلىوأيضاًالإنفاقإقامتهامكان
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سنواتخمسبإطعامهاملزمفهوسنواتخمسابنتهايطعمأنعليهوتشترط

إذاالقوليمكنهولابإطعامهاملزم،إلخعليهواشترطتلاَخر،زُوِّجَتوإذا

إلخ.أمهاتقيمحيثطعامهالهايوصِّللكنأطعمها،عندىجاءت

كصاحبفهى،إلخالطعامثمنيُعطيهافكلاهما،إلخالربيبةزُوِّجَتإذا

تكونىأَنْشرطعلىسنواتخمسابنتكأُطعم:يكتبونالعقلاءوكان،الدَيْن

خلالها.ذمتى(فى)

الورثةيستطيعفلا-زوجىبيتمنالانتقالأريدلا:الأرملةقالتإذا

قالت:وإذا،إلخزوجهابيتفىيطعمونهاولكن،إلخاذهبىلها:يقولواأن

بقيتإن:لهايقولواأَنْالورثةفيستطيع-أبىبيتمنالانتقالأريدلا

مبلغتحصيلزمنبينيفرِّقبتشريعأتىالنهايةوفى،إلخطعامفلكعندنا

بيتفىتقيمالتىالأرملةوبينزوجهابيتفىتقيمالتىللأرملةالكتوبا

تقيمالزوجةكانتإذا،شمعونالربانىعننقلاميئيرالربانىفيقولأبيها،

خلالزوجهابيتوفى،وقتأَىْفىالكتوبامبلغفتحصِّلأبيها،بيتفى

زوجهابيتفىتقيمكانتإذاالعكسالفقهاءويقول،سنةوعشرينخمس

وإذاسنةوعشرينخمسخلالأبيهابيتوفى،وقتأَىْفىالكتوباتحصل

سنة.وعشرينخمسخلالالكتوبّابمبلغورثتهايطالبالأرملةماتت

ترتيبفىمتبعهوكمالقائليهاوفقاتشريعاتهرُتِّبتْعشر:الثالثالفصل

كاناعقوباتقاضياأصدرهاقديمةتشريعاتالفصلويضمعدايوت(،)باب

أمرينحانانقالوقد.أفيشالومبنوحانانأدمونوهماأورشليمفىيقضيان

البنينبميراثيتعلقمنهاالأولأمور:سبعةأدمونوقال،المرأةإطعامعن

التشريعاتأمالابنتهالأبيُقرِّرهاالتىبالبائنةيتعلقوالثالث،البناتوإعاشة

أتىبأكملهوللبابالفصللهذاوكنهاية،ماليةأحكامفهىالأخرالخمس

فىلمكانمكانمنوزوجتههومسكنهنقلفىالزوجبحقيتعلقبتشريع

نأللزوجيحقُّفلا،والجليلالأردنوعبريهوداوهىالثلاثالسكنىمناطق

حقهمنلكنآخرإقليمفىأخرىلمدينةمنهاإقليمفىمدينةمنزوجتهينقل

حقحولالفقهاءواختلف،الإقليمنفسفىأخرىلمدينةمدينةمنينقلهاأن
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نأالجميعوعلى،إلخالحسنللمسكنالردئالمسكنمنزوجتهنقلفىالزوج

وألاللقدسينتقلواأنجميعاًوعليهميغادروها،وألاإسرائيلأرضإلىينتقلوا

الكتوبامبلغفيُعطيهازوجتهوسزحإسرائيلأرضفىتزؤجومنيغادروها.

إسرائيل.أرضبعملة

وأسياسياًدافعاًوليسبحتاقتصادىدافعالتشريعهذاوراءوالدافِع

اليهوديقتربأنمنهفالغرضالأولىالوهلةمنللأذهانيتبادركماصهوينياَ

التىوالتقدماتوالقرابينالنذورتقديمعلىالمداومةمنيتمكنواحتىالمعبدمن

هذهكتبةوهمالوحيددخلهممصدرتعدوالتىالكهنةمنهايتعيش

.التشريعات

والباحثالقارئوتعريفالعربيةالمكتبةإثراءهوالترجمةهذهمِنْوالغرض

اليهودىالتشريعمصادرمنهامبمصدرالعبريةاللغةيعرفلاالذىالعربى

القصد.وراءمنواللّهالتلمودوهو

المجدابوإبراهيمليلىد.
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العلاماقوا!اوقاروالعرو!مفتاح

منفصلكلفىالتشريعأرقامهىحطى(هوزأيحد)الأيحديةالحروف

العبرية.الأيحديةترتيبوفقتسيروهىالفصول

الموجودللشرحوتشيرالتشريعترجمةعلىالموجودةالخ23،،1الأرقام

الترجمةأسفل

لتوضيحإضافتنامن،التشريحترجمةفىالقوسينهذينبينما،أ

المعنى.

حرفدة.ترجمةولسِ!الترجمةفىتصرففدهالقوسدنهذلِنبدنما()

91
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الأولالفصل

ذلك،الخميسيومفىالثيِّب()1()والأربعاءيومفىالبكرتنكحأ-

الاثنينيومىالأسبو3فىمرتينالبلدانفىتتواجدالقضاءدورلأن

لداريسارعأنفعليهالعُذرة)2(فىطَعْن(للزوجاكانفإن،والخميس

القضاء.

معاللفظهذاويتفقمطلق!أوأرملةأ!نتسواءالزواجلهاسبقمناللفظبهذاالمقصودأ-

كانوجهبأىْزوجهاوفارقتتزوجتالئالنساءمنالثيب11العربلسانفىوردكماالثيِّب"11

11.مسَّهاأنبعد

زوجته،عذرةفىالزوجطعنفإذاالبكارةأوالافتضاضقبلالتحاممنللبكرماأىْالعُذْرة":11)2(

كمبلغ11فقطدينارمائةالحالةهذهفىفتستحقالزواجلهاسبققدكانإنبكراً،لي!ستأنهاوثبت

يطأهاأنْوقبلزوجهاعليهاعقدأنبعدزنتقدكانتإنْأمَّا،الثيبمعاملةوتعاملكتوبا"

21(.-2202/تثنية)وتُرجمعليهمُحرَّمةتُصبح
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لأرملةا0ئةما(واللثيب،)2(نئتاماللبكر(1)الكتوبا،أمبلخ-ب

أمبلخ،(،)ْأزوجهايطأهالمالتىوالمخلوعةالبكر)4(والمطلقة3(البكز

تهوَّدت،التىالمتهوِّدة.العذرةفىالطعن،أللأزواجولهممائتانالكتوبا

سنواتثلاثيبلغنأنقبل)6(منأُعتقتالتىوالأَمةحُرِّرتالتىوالسبيّة

العُذرة.فىالطَعْن،أللأزواجولهم،مائتانالكتوبا،أمبلخواحدويوم

الزو!.وفاةأوعندالطلاقعندلهايحقالذىالمال)1(

اخمسين1التعادلدينارأوزوزومائتا،الخالصالفض!ديناريعادلوالزوززوز،مائتاالمقصود)2(

وأبكراًفتاةًيغوىمنعلىتفرضكغرامة22،28،92/تثنيةفىالتوراةعليهانَصّتْالئفض!"

يغتصبها.

بها.الدخولوقبلعليهاالعقدبعدزوجهاعنهاماتالئالأرملة)3(

بها.الدخولقبلطلّقهاثمزوجهاعليهاعقدالئالبكر)4(

الزواجزوجهاأخوورفضبهاالدخولوقبلعليهاالعقدبعدزوجهاعنهاماتالئالبكرأىْ)5(

منخطوةأولالقَدّوشينأووالإيروسين1(0-257/)تثني!"النعلخلع11بشريعةوقاممنها

فىوتظلأخر،رجللأَىْالفتاةتحلُّلاالعقدوبعدالإسلامفىالنكاحعقدويقابلالزواجخطوات

بهاالدخولأوالزفافموعدحئأبيهابيت

فهىواحد،بيومسنواتثلاثعمرهايتعدلمالئوالأمةوالأسيرةالمتهوِّدةحالةفىوالمقصود)6(

البكركحكمفحكمهالذانكاحاً،يعدفلاالصغيرةالسنهذهفىوهىرجلووطأهاحدثإن

.العذرةفىيطعنأنالزوجحقمنوبالتالىكتوبا،كمبلغدينارمائئوتستحق
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منوأ،بالغةيطأالذىوالصغير)3()2(،صغيرةيطأالذىالبالخ)1(ج-

كتوبا،كمبلخمائتان،منهنواحدةلكلأعصا)4(بضربة،عذرتهاذهبت

عذرتها،ذهبتمنأ(الفقهاء)ْ(جمهرة)ويقولميئيرالربانىقول

مائة.الكتوبافمبلخعصابضربة

واحداً.ويوماًسنةعشرةثلاثيبلغمنأىْ)1(

نكاحاًبهاالدخوليعدولاواحد،بيومسنواتثلاثتتعدلمالئالصغيرةبالمقصود)2(

السن.هذهفىذهبتإذاعذرتهاوتتجدد

يُذْهِبلالأنهنكاحاًالبالغةوطؤهيعدولاواحد،بيومسنواتتسعيتعدلمالذىالصغير)3(

عذرتها.

.العذرةموضعفىعصالضربةنتيجةعذرتهاذهبتمنوالمقصودبالعصامضروبة:تعبير)4(

حكمهاأنميئيرالرباق-رىفبينماحولهاالفقهاءوجمهرةميئيرالرباقبيناختلافوهناك)5(

الذىالكتوباومبلغالثيبحكمحكمهاأنالفقهاءجمهرة-رىرجليطأهالملأنهاالبكرحكم

التشريعهذافىالفقهاءجمهرةبرأىْيأخذالمعتمدالتشريعأىْوالهلاخادينار،مائةتستحقه
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بها)1(الدخولبعدالبكروالمخلوعةالبكروالمطلقةالبكر،الأرملةد-

المتهوّدة)2(0العذرةفىالطعن،للأزواجألهموليسمائةالكتوبا،أمبلخ

أعمارهنوتعدَّتْ،أُعتقتالتىوالأَمةحُرِّرَتْالتىوالسبية،تهوَّدتْالتى

،للأزواجألهموليس،مائةالكتوبا،فمبلخأواحد)3(ويوماًسنواتثلاث

.العذرةفىالطعن

وأفالأرملةلذاعذرتها،للبكريذهبلا)الإ-روسين(النكاحعقدأنرأينا)ب(تشريعفى)1(

حكمحكمهادينارمائئكتوبامبلغفتستحقأخررجلبنتتزوجعندما،النكاحعقدمِنْالمطلق!

علىالأدلةمنالرغمعلى)النسوئين(بالدخولالخلوةتمتْإِنْمافيُقرِّر،التشريعهذاأماالبكر،

دينار.مائةمبلغوتستحقّالثيِّبحكمفحكمهالذاعذرتها،انتفتفقديطأها،ولمبكراًكونها

فىبطعنهتفقدولاعذرتها،فىيطعنأنْبكر،أنهاعلىتزوَّجهاالذىالثاقالزوجحقمنليس)2(

دينار.مائةوهوتستحقهالذىالكتوبامبلغعذرتها

تتعدلموأعتقتالئوالأَمةحُرِّرت،الئوالسبية،تهوَّدتالئالمتهوِّدةأنرأينا)ب(تشريعفى)3(

سنواتثلاثأعمارُهنّتعدّتْإذاأمّاالبكر،حكمفحكمهنَّواحدبيومسنواتثلاثأعمارهن

حقِّمنوبالتالىدينار،مائةلَهُنّالكتوباومبلغالزواجعندالثيبحكمفحكمهنواحداًويوماً

دينار.مائةوهوالكتوبامبلغبطعنهتفقدولاعذرتهافىيطعنأنْالزوج
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بزوجته،الدخولأقبليهودا،إقليمأفىحَميِّةعنديكلمنهـ-

بها،الدخولبعدأزوجتهعذرةفىيطعنأنمقدورهفىليسشهود)1(بلا

بها.يختلىكانلأنه

أقر.مائةالكتوباومبلخسواء،)2(الكاهنةوالأرملةالإسرائيليةالأرملة

يعترضىولمزوز،أربعمائة،الكهنةنسبأمنللبكر)3(الكهنةقضاءدار

عليهم.الفقهاء

فىويأكلحميهعند(بزوجتهالدخولقبل)الزوجيمكثأنيهوداإقليمسكانعادةمنكان)1(

هذاقررلذا1(40/يقاموت)فىوردكماوتألفهيألفهالكى،بعروسهالخلوةلهوتتاح،بيته

لموإنحئبهاالدخولبعدزوجتهعذرةفىيطعنأنيهودافىالزوجحقمنليسأنهالتشريع

بعروسه.خلوتهعلىأو،حميهعندأكلهعلىشهودهناكيكن

أعلاها(4t/شين)قيدوأنسابعشرةإلىالبابلىالشىمنالعائديناليهودالمشناقسمت)2(

فالناتينيونالباطلةالأنكحةفأبناءفالمعتوقونفالمتهودونفالحلاليونفالإسرائيليوناللاويونثمالكهنة

وأخيراًاللقطاء.الندسبفمجهولو

عندالكتوبامبلغفىإسرائيلن!سبمنوالأرملةالكهنةن!سبمنالأرملةبينيساوىالتشريعوهذا

الثانية.للمرةزواجها

ميز-أنسابهمعلىويحرصالكهنةبشئونوهوالمختص-بالكهنةالخاصالقضاءدارميز)3(

وهوكتوباكمبلغدينارأربعمائةأىْزوزأربعمائةلهايحصلونفكانواللكهنةتنت!سبالئالبكر

الإسرائيلية.للبكرالكتوباضعف

فىالناسبينتقضىوالئقاضياًوعشرينثلاثةمنتتألفالئالقضائيةالهيئ!هناالمقصوديكونوقد

الكهنة.يقطهاالئالمدينةفىتقضىالئالقضائيةالهيئةهنايقصدفهووبالتالى،إقليمأومدينةكل
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عقدتَأنبعد:فتقول،عُذرةلهايجدولم،بكراأ)1(امرأةنكحمنو

أعقدأنقبللكنكذلكليس:ويقولحقلكَ)3(وجُرِفَاكتُصبتُ)2(نكاحى

والربانىجمليئيلالربانىيقول-كرر)4(شراءشرائىوكان،نكاحك

فىلكنها:فِيهامِنْ(لانحيا)ْشو3:يهوالربانىويقول.صادقةإليعزر:

علىببَيِّنةتأتىحتى،كرَّتهوقدعليها،العقدقبل)%((الثيب)حكم

ادعائها.

ص،التاسعالجزءحزم،لابنالمحلىراجع)الوطءوعلىالعقدعلىتقعالعربيةاللغةفىنكح1()

468).

ظلماًأخذتهواغتصبتهغَصْباأغْصِبهالشئوغصبتُبإكراهعذرتىذهبتْأىْأغتُصبتُ،)2(

5(.سيدلابن)المخصصقهرتهالشىءعلىوغصبته

وهى،وقدرهالزوجنصيبلهاوقعماأنأىْالسيلجرفهالذىبالحقلللزوج!حدثمايشبه)3(

كالبكر.كاملاًالكتوبامبلغتستحق

المشناأخذتهتشبيهالمثمر،بالحقلالمتزوج!والمرأةزرع،غيرمنبالحقلالمتزوج!غيرالمرأةوتشبيه

حاكموبعدىخطابفىوردفقد،القديموالعراقالفرعونيةمصرفىوالنصائحالحكمةأدبمن

13.-0041جبيل iفىالأسرةراجعزرع،غيرمنكالحقلزوجغيرمنالمرأةأن11.م.ق

أم859العربيةالنهض!دارسليمأمينأحمدد.،والنصائحالحكمةأدبخلالمنالقديمالعراق

23.ص

علاجوالزيوتالعطورإنواكسهاأطعمهابيتكداخلزوجتكأحبب11حتببتاحأقوالومن

السيد:أحمدتحفةد.حندوسه،راجعلصاحبها،مثمرحقلفهىحياتكطوالقلبهاأسعدلجسدها

القاهرةجامعةالآثار،معهدمنشورةغيردكتوراةرسالة11القديمةمصرفىوالطلاقالزواج

23.صأم739

5(بإكراعذرتهاذهبت)ثيِّبأنهاحينفىبكرأنهاعلىنكاحهاعقدفقدغرَّته،أنهاوالمقصود)4(

بأكمله.الكتوبامبلغتفقدالعقدفىالغرروبوقوع

11.كلامهافىلانثق11المشنا.ممعئاستحداثمنتعبير)5(

(l)تصديقإلىإليعزرالرباقومعهجمليئيلالرباقفذهبالتشريعهذافىالفقهاءأراءاختلفت

مؤكدأمرهناككانإن:كالتالىالجمارافىمفسروالسببدينار،مائتاحقهافمنوبالتالى،المرأة

وعلىكلامها.فىفيشككالزوجأمامؤكدهناالزوج!فكلامالمؤكد،الأمرُفيُغلبشكبهوأمر

الذىالقولوهو،ادعىمنعلىوالبينةمالكه.ممثابةفهوالماليحوزمنأن:القائلقولمنالرغم

لإثباتبالبينةتأتىأنالزوج!وعلىالزوجحوزةفىالمالأن-رىفهويهوشوعالرباقإليهيستند

حئولادتهامنذالبكر"11بصف!تتمتعالمرأةأنرأيهمافمنإليعزروالرباقجمليئيلالرباقأماحقها.

ذلك.عكسيدعىمنعلىوالبينةالمالصاحب!فهىلذا،النكاحعقد

.إليعزروالرباقجمليئيلالرباقبرأىْتأخذوالهلاخا
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لكن،كذلكليس:ويقول،عصابضربة،عذرتىذهبتأ:تقول+

ويقول،صادقةإليعزر:والربانىجمليئيلالربانىيقولأنتِ)1(موطوءةٌ

تأتىحتى،الموطوءةحكمفىلكنهافِيها!مننحيالايهوشو3:الربانى

ادعائها.علىببيّنة

الربانىلهاقررعصا،بضربةعذرتهاذهبتمَنْأَنذكرنا)ج(التشريعفى

دينارمائةلهافقررواالفقهاءجمهرةأماكتوبا،كمبلغدينارمائتىميئير

تختلفولكنهاالمعتمدالتشريعأَىْالهلاخابهتأخذالذىالرأَىْوهوكالثيب

ذهبتعذرتهاأناتضحثمبكرانهاعلىتزوجتإنأنهافىالثيبعن

نأالثيببينمافقط،دينارمائةتأخذبلالكتوبّامبلغتفقدفلاعصا،بضربة

لوقوع،بأكملهالكتوبامبلغفتفقدموطوءةأنهاظهرثمبكرأنهاعلىتزوجت

العقد.فىالغرر

لهايجدلمثمبكر،أنهاعلىأُنكحتالتىبالمرأةيتعلقهذاوتشريعنا

كمبلغدينارمائةحقىومنعصابضربةعذرتىذهبتفتقول،عذرةزوجها

كتوبا.

الكتوبامبلغتفقدثمومنالعقدفىغرراًهناكأنأىْعليها،يعقدأنقبلرجلوطأهاأىْ)1(

بأكمله.

ويحقصادقةأنهاإليعزروالرباقجمليئيلالرباقفيرىحكمهمفىالحكماءيختلفالسابقوكالتشريع

حئ،الزوجكادعاءموطوءةوتعدكلامهافىيهوشوعالرباقيثقولاكتوبا،مبلغدينارمائةلها

إلىالتشريعهذافىالفقهاءويستندرجلبوطءوليسعصابضربةذهبتعذرتهاأنعلىببينةتأتى

السابقالتشريعفىإليهااستندواالئالأحكامنفس
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هذا)2(؟مَنْ:لهافقالوا،السوقفىرجلمح)1(تتحدثرأوهاح-

والربانىجمليئيلالربانىيقول)3(-للكهنة،أينتسبوهوفلان،أفقالت

فىلكنهافِيها!مِنْنحيالايهوشو3:الربانىويقول)4(.صادقةإليعزر:

ادعائها.علىببينةتأتىحتى،باطلنكاحوابنناتينمنالموطوءةحكم

صحيحىالعامةمنأَىْ،إسرائيلنسبمنالمرأةحولالتشريعهذايدور

نسبمنفالمرأةنسبها،يعيبرجلمننكاحهافىيشكونالتى،النسب

وأالحلاليينأوللاويينأوللكهنةينتسبلمنتُنكَحأنلهايحلإسرائيل

)راجعِباطلنكاحابنأولناتينتُنكحأنلهايحلُّولا،المعتوقينأوالمتهوّدين

معيبانسبهايصبحباطلنكاحابنأوناتيننكحهاوإنْ/أ(4قيدوشينباب

6/ب(.)يفاموتمنهاالزواجللكهنةيحلولا

يشوعزمنبالحيلةتهودواالذين."جبعون."سكانهمالناتينيونأووالناتين

9(.)يشوعنونبن

(.التاسعالاصحاحيشوع)سفرراجع

وقالرجل.معخلوةفىتتحدثرأوها:بعضهمفقالتفسيرها،فىالجماراانقسمتوقد)1(

مسختعلىألبقنحمانشروحراجعء"الوط11بهيقصد11االتحدثا11إنالآخر:البعض

كتوبوت.

الصحيحالنكاحشروطأحدفالن!سب:عدمهمِنْالنكاحصح!لمعرفةالن!سبعنهنايسألأىْ)2(

اليهودية.فى

معيب.ندسبمنوليسالندسبصحيحأىْ)3(

نكاحهاللكهنةيحلوبالتالىصالحن!سبمنبهااختلىالذىالرجلأنفىيُصدَّقونهاأىْ)4(

الن!سبصالح!حكمفىتُعدّأنهاأىْالسابقيين،التشريعينفىكحُجَّتهمالتشريعهذافىوحُجَّتهم

فىويُعدُّهاكلامها،فىيثقلامنهماالعكسفعلىيهوشوعالرباقأماطوف(.يومأتوسافوت

نإماأنهيهوشوع،الرباقوحُجَّ!،باطلنكاحابنأوكالناتينمعيبن!سبمنالموطوءةحكم

فىإليعزروالرباقجمليئيلالرباقبرأىْالمعتمدالتشريعويأخذنسبها()عيبفقدبالرجلاختلت

التشريع.هذا
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الجنينهذا،ينتسبألمن:لهاوقالواحاملاً)1(كانت،إذاأط-

والربانىجمليئيلالربانىيقول-الكهنةمنوهولفلانينتسب،أفقالت

فىلكنها:فِيهامِنْلانحيايهوشو3)3(الربانىويقول)2(.صادقةإليعزر:

علىببينةتأتىحتى،باطلنكاحابنأوناتينمنالحاملحكم

.،ادعائها1

زوجها.يُعرفلاالئالحاملالمرأةالتشريعهذافىوالمقصود)1(

صالح!إنهاقالتإذاالمرأةبقولأيضاًالتشريعهذافىإليعزروالرباقجمليئيلالرباقيأخذ)2(

الأخرىفهىأنثىوضعتوإنْحَمْلُها،مِمَّنيُعرفولاحاملاًكانتوإنحئللكهنةالن!سب

أيضا.التشريعهذافىبرأيهمايأخذوالتشريع.للكهنةالن!سبصالح!

نكاحابنأوناتينمنالحاملحكمفىويُعدّها.المرأةبأقواليأخذلافهويهوشوعالرباقأما)3(

صالح.ن!سبمنحاملأنهاعلىببينةتأتىحئ،الكهنةعلىمخرَّمةويجعلهانسبها،يعيبممنباطل

يحلولاالن!سبمعيبكلاهماالحملهذامنالأنثىأوفالذكريهوشوعالرباقلرأىْووفقا

للكهنة.
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لتملأالعَيْنوردتالتى)2(الطفلة)1(واقعةفى:يوساىْالربانىقالي-

كانتإنبأنه:نورىبنيوحانانالربانى،فقضىأ-اكتصبتثمماء.

للكهنة،وتُنكَح،المرأةنسبنكاحهميعيبلاأ)3(المدينةرجالكالبية

)4(.للكهنةوتُنكَح،النسبصالحةأفتُعد

أورد،الكهنةطبقةلنكاحالن!سبالصالح!المرأةبن!سبتتعلقالئالتشريعاتذكروعلى)1(

نسبها،صلاحمسألةفىنورىبنيوحانانالرباقوبتّأغتُصبتالئالطفلةحادثيوساىْالرباق

المدينة.رجالغالبيةن!سبإلىمستنداً

نسبه.وعلىغاصبهاعلىالتعرفيمكنهالاوالئواحد،بيومسنواتثلاثتتجاوزلمالئ)2(

المدينة.رجالغالبيةن!سبوهو،حكمهفىإليهاستندالذىالقانونالسندهنايبين)3(

يعيبلاالمدينةرجالوغالبية،المدينةرجالغالبيةمِنْالمغتصبلأنالن!سبصالح!تعدأىْ)4(

وقعصفورىمدينةفىالقوافلتترلاحيث1:الواقعةالجمارافسرتوقد،المرأةن!سبنكاحهم

القوافلإليهاتفدحيث،السوقيومفىصفورىمدينةفىوقع"الطفلةاحادث1أنأىْ"حادث

بنيوحانانالرباقأنأىْالن!سب"صالحىرجالجماعةإليهاووفد"اخرىأماكنمنوالرجال

11غالبية11إلىارتكزلكنهفقط،"المدينةرجالغالبيةإلىاستناداًالن!سبصالح!بأنهايقضلمنورى

الن!سب،صالحىرجالهاغالبيةلجماعةينتمىفالمغتصب"الوافدةالرجالجماعةغالبية11وهىأخرى

غالبيةأوجبواالفقهاءلكنالصددهذافىتكفىكانت"المدينةرجالغالبيةأنمنالرغموعلى

توافربضرورةتقولوالئوالاجتهادالفتوىعندتُراعَىالئالفقهي!القواعدإحدىوهىأخرى

أغلبيتين.
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الثانىالفصل

بكراً،نكحتنى)2(:تقول،سُرِّحتالتىأوترمَّلت)1(التىالمرأة-أ

خروجهاعلىشهودوجدفإن-ثيباًنكحتكِ،كذلكليس)3(:ويقول

يقولمائتانٍالكتوبافمبلخ(،)ْالرأسحاسرةمِزَّفَة)4(،فى،زفافهاأ

علىأدليلا،يعدأالمُحمَّصات)6(توزيحمجرد:بروقابنيوحانانالربانى

.،عذرتها

بلدةمنأنهاأومنهاضاعتسواءكتوباوثيقةتملكلاالئالأرملةتلكهنابالأرملةوالمقصود)1(

الكتوبا..ممبلغترمُّلهابعدوتطالبكتوباوثائقيكتبونلا

والزوجكتوبا،كمبلغدينارمائتاحقهافَمِنْلذا،الزواجعندبكراًكانتإنهاالزوج!تقول)2(

الرباقشددوقدقضاءدارعنصادرإلزاملأنهكتوبا،وثيقةلهايكتبلموإنحئبالدفعملزم

أنْالرجلعلىمخظور11الزفافقبلالكتوبا.ممبلغوثيقةكتابةعل1(/98باباقاماجمارا،)ميئير

إيشوت)هلخوترمبمأوجبهاكماكتوبا"وثيقةيكتبأنْدونواحدةلساعةولوبزوجتهيدخل

تكتب-لاالبلدانبعضأنتبينالجمارافىالتشريعهذاحولدارالذىالنقاشفىلكنى/ى(

دارفرضتهاالئالشروطمنالكتوبامبلغأنّالبلدانهذهسكانويرىكتوبا،وثائق-مالأسباب

يكتبونها.لاوبالتالىمنها،يتحرّرأنالزوجمقدورفىوليس،الزوجعلىالقضاء

ثيباًأبوناتزوجكلقد:الورثةفيقول،الوفاةحالةفىأما،الطلاقحالةفىالزوجيقولأىْ)3(

فيهتزفالذىالهودجأوالمحفّةأنهاأخررأىْويقولالعرسأغاقمعناهأنالعبرىاللفظفُسِّر)4(

كتوبوت(مسختعلىألبقشروح)راجعزوجها.بيتإلىأبيهابيتمنعرسهايومالعروس

مسختعلىقهئبنحاسشروح)راجعالعروسرأسعلىتوضعالئالكُفهأنهاأخرونويرى

كتوبوت(.

.الزفافعندالبكركعادة،الرأسمكشوفة)5(

زفافعندالمحمَّصاتتوزيعوعادةللأكللتعدوتُحمَّصتُقلىالئالحبوبأىْالمحمَّصات)6(

بروقا.بنيوحانانالرباقبلدةفىمتبعةعادةكانتالبكر
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لأبيككانالحقلهذا":لصاحبهيقولمنيهوشو3)1(الربانىأقر-ب

الذىالفم،نفسهأهوحرَّم)3(الذى)2(،فالفمصادقفهومنه"وابتعته

لامنهابتعته:يقولوهولأبيه،الحقلأأنَّعلىشهودٌوجُدإنْأماَّأحلَّ)4(

يُصدَّق)5(

وحزممنعالذى."الفم:هىتلموديةفقهيةقاعدةحولالتشريعهذايدور

علىشيئاًبشهادتهحرّممنأنوتفسيره."وأحلمنحالذىالفمنفسههو

جمليئيلالربانىطئقوقد.لنفسهشيئاًأحلإذابشهادتهيؤخذ،نفسه

.".و."التشريعالسابقالفصلفىالقاعدةهذهأليعزروالربانى

نجده،المرأةتصديقبعدموقولهجمليئيل،الرباق.السابقالفصلفىمعارضتهمنالرغمعلى)1(

.الحقولملكيةإثباتفىالفقهي!القاعدةبتلكويأخذيعود

قوله.صدقعلىبينةأودليلإلىيحتاجلاأىْ)2(

نفسه.عنالملكيةونزع.لأبيكملكاًكانالحقلهذا:قالالذىالفمإن)3(

يقولأنْأويصمتأنبإمكانهكانحينفىنفسهومنحمنه،اشتريتهاقالالذىالفمهونفسه)4(

لصاحبه.يقولماكلفىصادقاًيُعدُّلذا،القدممنذالحقلهذايملكإنه

ينعقد.لمالقاعدةمنالأولالشقلأنأقوالهصدقعلىبينةأوبدليليأتىحئصادقايعدلا)ه(
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)3(،مجبرينكُنَّالكِنّاأيدينا)2(خطهذاالشهود)1(:قال،إذاأج-

وَجِدَإذاأمايُصدَّقوا)6(.()ْالشهادةباطلىكنا،أوصغاراً)4(،1كنا،أوأ

-(آخر)7مكانمنأيديهمخطصدرأوأيديهمخطأنهعلىشهود

يُصَّدقوا)8(.لا

منحالذىالفمنفسههووحزممنعالذى."الفمالفقهيةالقاعدةذكرعلى

جئإذاماوثيقةعلىالموقعينالشهودحكمليناقشالتشريعهذاجاء."وأحل

الوثيقة.لتوثيقتوقيعاتهممنللتأكدالقضاءدارفىبهم

توقيعاتهم.علىليُصدِّقواجاءواالذينالشهودأى1ْ()

توقيعنا.التوقيعهذا)2(

.كذبأنهونعلمأمرعلىفوقعنا،القتلوخشينامجبر-شكناأىْ)3(

ى".11التشريعفىسيردكمابهيؤخذلاالصغيروتوقيع،التوقيععندصغاراًكناأىْ)4(

(34/سنهدرينراجع)قرابةصلةلوجودباطلةشهادتناكانت)5(

أحَل(الذىالفمنفسههوحَرَّمالذى)الفمالفقيه!القاعدةتطقالثلاثالحالاتفىأىْ)6(

.التوقيعاتلتقييمغيرهمشهودوجودعدمحالةفىخاصة،باطلةالوثيقةوتُعدّبقولهمويُؤخذ

التوقيعاتهذهوتتطابققضاء.دارمنموَّثقةأخرىوثيقةعلىوُجِدَتْقدتوقيعاتهمأنأى7ْ()

تلك.مع

الموقعفالشاهدالشهادةباطلىأوصغاراأومجبرينكانواأنهمفىيُصدَّقوالا،بقولهميؤخذلا)8(

راجع)فيهاالنكوصيمكنهلاوبالتالىشهادتهوثقتْقدالقضاءدارأنلوكمايُعدَّ،وثيقةعلى

الجمارا(.
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(11قاإذا-د "Jصاحبى)2(،خطوهذا،يدىخطهذا:،الشهودأحد

فكلاهما-صاحبىخطوهذا،يدىخطهذا:،الثانىالشاهد])3(وقال

الشاهدأوقال(،يدى)ْخطهذا:،الشهودأحدأقال،إذاأما1)4(صادق

آخر)6(،أشاهداًإليهيضمأن،منهماأكليحتاج-يدىخطهذا:،الثانى

لضميحتاجالا:الفقهاء،جمهرةأويقول،يهوداأالربانىكلام،أهذا

يدى.خطهذا:قالإذا،الشاهد1يُصدَّقبل،إليهماآخر،شاهدأ

الوثيقة.علىالموقِّعينالشهودأحدأى1ْ()

معى.وقعالذىصاجىتوقيعهوالآخرالتوقيعأىْ)2(

الوثيقة.علىالموقِّعالثاقالشاهدبهالمقصود)3(

صاحبهوتوقيعبتوقيعهالشاهدينمنكلبإقرارعليهاويُصدَّقالوثيقةتوثقىْ،1صادقكلاهما)4(

الأمر(.يقوم)وبشاهدين9/115تثنيةفىوردكما

فقط.بتوقيعهيقرالشاهد-شمنكلاأنأىْ)5(

وبذلك،الشاهديننفستوقيعهماالتوقيعينبأنيُقِرُّأخربشاهديأتىأنمنهماكلعلىأىْ)6(

توقيع.كلعلىشاهدانيتوفر
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لأن،تُصدَّق)1(مطلقةأنا،الاَن1ومتزوجةكنت:تقولالتىالمرأة-هـ

كانتأنهاعلىشهودوجدواذاأحلّ.الذىالفمنفسههوحرَّمالذىالفم

وأناسُبيت)4(:قالت،إذاأتُصدَّق)3(لا-)2(مطلقةأنا:تقولوهى،متزوجة

وجدواذاأحل.الذىالفمنفسههوحرمالذىالفملأنتُصدَّق)6(-()ْطاهرة

شهود)8(جاءوانتُصدَّق)7(لا-طاهرةأناتقولوهى،سبيهاعلىشهود

تُسرَّح.فلا،زواجهابعد

نفسههووحزممنعالذى."الفمالفقهيةالقاعدةتطبيقالتشريعهذايتناول

.الزواجفىالتحريمبأحكاميتعلقفيماولكن."وأحلمنحالذىالفم

.الطلاقوثيقةتظهرأندونتقولأى1ْ()

وثيقةمئوضاعتمُطفق!أناتقولحينعلىمتزوج!كانتأنهاعلىشهودوجدإنأىْ)2(

طلاقى.

المتزوج!.حكمفىبلمطلق!تعدولاقولُهايُصدَّقلاأىْ)3(

غرباء.سباق:قالت)4(

أجبى.يطأقلم)5(أىْ

الكهنة.منتتزوجأنلهاويحل،تصدق)6(

لموطاهرةإنهاقولهافىتُصدَّقفلابذلكالشهودأخبروإنماالشى،فىوقعتأنهاتقللملأنها)7(

أجبى.وطأهايكونأنخشيةالكهنةعلىتُحرَّموبذلكأجبى،يطأها

الأسر.فىوقعتوأنهاسبيهاعلىشهودجاءكاهنتزوجهاأنبعدأىْ)8(
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كنت،:إحداهماأتقولالسبى)1(:فىوقعتاالنسوةمنوآثنتان

لا-طاهرةوأناسبيَّةكنت:،الأخرىأوتقول،طاهرةوأناسبيَّة

تُصدَّقان)4(ْ)3(،للأخرىإحداهماتشهدعندماأماتُصدَّقان)2(

وبما،الكهنةمنالسبىفىتقعمَنْزواجتحريمأحكامالتشريعهذايواصل

واكتفوامعهاالفقهاءتساهللذلك،أجنبىوطأهايكونأنخشيةالتحريمأن

لمالسبيةأنعلىليشهدصغيراًأوعبداًأوامرأةكانوإنحتىواحد،بشاهد

.طاهرةوأنهاأجنبىيطأها

بوجودتعلمانلاولكنهماهـ(تشريعراجع)السبىفىوقوعهماعلىشهودهناكأىْ)1(

الشهود.

وقوعهماعلىشهودبوجودعلمهماعدممنالرغمعلى،طاهرتانأنهماقولهمافىتصدقانلا)2(

الشهود.لوجود11حرمالذىالفم11الفقهيلأالقاعدةعليهماتطقولاالسبى،فى

.طاهرةصاحبتهابأنواحدةكلشهدتإذاأىْ)3(

واكتفواالسبيَّةمعالحكماءتساهلوقد،الكهنةمنالزواجلهماويحلبشهادتهمايؤخذأىْ)4(

منهماكلوتقولبينهماالشهادةتبادلاحتمالمنالرغموعلىامرأةكانوإنحئواحدبشاهد

لصالحك.وأشهدلصالحىاشهدىلصاحبتها
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ويقولالكهنة،أطقةمنأنا:،أحدهماأيقول:الرجلانكذلك+

أحدهمايشهدحينيُصدَّقان)1(لا-الكهنة،طقةأمنأنا:،الاَخرأ

يُصدَّقان)3(.،للأخر)2(

ناقشناالأولالفصلمن،ىحالتشريعفىوكذلكالسابقينالتشريعينفى

وقد،الكهنةمنللزواجصالحةغيروعُذتْنسبُهاعِيبَالتىالمرأةحكم

نَسَبهمْعلىللمحافظةبالكهنةالخاصةالشريعةمنالتشريعاتهذهاستُمِذتْ

للحكَمفقطواحدشاهدبأقوالالأخذأُجيزأنبعدوهنا،وقداستهموطهارتهم

جاءفيها،الشهادةتبادليُخشىالتىالمواقففىحتى،السبيةطهارةعلى

واختلف،الكهنةنسبإثباتفىالواحد."الشاهد."بليقولاحز،التشريعان

هذابأنليشهدواحدشاهديكفىهل."وهىالنقطةهذهحولالمشنامُشرِّوعو

للشهادةواحدبشاهديُكْتَفَىلاالجمارا.فسرتوقد،الكهنةطبقةمنالرجل

لكىواحدبشاهديُكتَفَىلكن،الزواجعندالكهنةطبقةمنبأنهرجلعلى

فقط.)التروما(الكهنةأنصبةمنلهالمشهودُيأكل

منهماكليشهدولمللكهنةينت!سببأنهفقطلنفسهمنهماواحدكلشهدإذايُصدَّقانلا)1(

11.التروما11فىنصيبلهماليسوبالتالى،لصاحبه

للكهنة.ينت!سبأيضاًوصاجىللكهنةأنت!سبأناويقوللصاحبهمنهماكليشهدعندماأىْ)2(

يأكللكىواحدشاهدبشهادةيكتفىأىْالتروما(،)الكهنةأنصب!مِنْويأكلانيُصدَّقان)3(

التروما(.)الكهنةأنصب!مِنْلهالمشهودُ
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شاهدبشهادةالكهنةلطقة(ايرفعونلا:يهوداالربانىيقولح-

.،النسبفىأطَعْن)3(يوجدحيثمتى)2(؟إلعازار:الربانىقالواحد)1(

بشهادةالكهنة،لطبقةأيرفعون،،النسبفىأطَعْن)4(يوجدلمإنلكن

الربانى،علىقياساًأيقولجمليئيلبنشمعونالربانى(.واحد)ْشاهد

واحد)6(.شاهدبشهادةالكهنة،ألطبقةيرفعون:هَسْجَنْبنشمعون

لطق!الانتسابإثباتفيعداليهودىالمجتمعفىالأنسابطبقاتأعلىهىالكهنةطبقةأن)1(.مما

شاهداًأنو-رىالسابقالتشريعمعيهوداالرباقويختلفأعلىمرتبةإلىنقلأورفع.ممثابةالكهنة

لتبادلاحتمالهناكيكنلموإنحئ،الكهنةلطق!إنسانانتسابلإثباتيكفىلاواحداً

الكهنةأنصب!مِنْيكلمَنْأنيرىيهوداالرباقأنوهوالسببالجمارا،شرحتوقد،الشهادة

الكهنة،طبقةمنبأنهمكانكلفىلهويشهد،الكهنةطبقةمِنْيعديراهمَنْنظرفىهو)التروما(

يُنكحوهوبالتالى؟للكهنةالانتسابإلىالتروما()الكهنةأنصب!مِنْالأكلمجردمِنْ-رفعهوبذلك

فقطواحدشاهدبشهادةالكهنةلطق!-رفَعلاأنهيهوداالرباق-رىلذلكالن!سب"موثقة11امرأة

التروما(.)الكهِنةأنصب!مِنْبالأكليتعلقفيماحئ

واحد؟شاهدبشهادةالكهنةلطق!-رفعلامئإلعازار:الرباقيتساءل)2(

معيب.نسبهبأنيقولومَنْالن!سب،فىطَعْنيوجدحيث)3(

.شهادةتبادلاحتمالأوالن!سبفىطعونتوجدلمإنأىْ)4(

احتمالفيهاللآخرمنهماكلشهادةأنو-رىالسابقالتشريعمعأيضاإلعازارالرباقيختلف)5(

يُصدَّقان.لالذا،الشهادةتبادل

فأبوههسجن،بنكعونالرباقمعحدثمثلماالن!سبفىيطعنمنوُجدإذاالجمارافسرت)6(

الن!سب،صالحكاهنبأنهوشهدشاهدفجاءنسبهوعِيبَمطلق!أمهأنعنهوأشيعالكهنةطبقةمن

شاهدجاءثمنسبهفعيبمطلق!،أمهبأنوشهداشاهدانجاءثم،الشائعةأبطلفالشاهدفاجيز،

الكهنةلطق!-رفعونأنهمجمليئيلالرباقفهمالمثالهذامنالن!سب،صالحكاهنبأنهوشهد

لدينايصبح،الأولالشاهدلشهادةشهادتهوبضمالأخيرالشاهدوهوواحد،شاهدبشهادة

الن!سب.صالححكمفىيُعدُّونهلذاالن!سب،صالحبأنهوشاهدانمطلق!،أمهأنّعلىشاهدان

شهدإذاإلا،الكهنةلطق!-رفعونهفلالذلك،تُضمَّانلاالشهادتينأنفيرىإلعازارالرباقاما

ب(.6/1كتوبوتالجمارا)راجعالن!سبصالحبأنهمعاًشاهدان
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-)4(لنفسلزوجها)3(:تَحلّ)2(-لمالكرباء)1(:حبسهاالتىالمرأةط-

المنتسًباتأنسائهاكلالجند،حاصرهاالتىالمدينة(زوجها)ْعلىتحَّرم

وأعبداًكانوانحتىشهودلهنوجدإنأنسابهن)6(عِيبتْالكهنة،لطقة

زخرياالربانىقاللنفسه،شهادتهفىأرجليُصدَّقولايُصدَّقوا)7(-أَمةً

الغرباءدخلمنذا(يدى)ْيدهاتَتْرُكْلم!)9(البيتوهذاهقصاب)8(بن

)11(ْلنفسهرجليشهدلا:لهقالوامنها،خرجواحتىأورشليم

،بإكراهأجنبىرجلوطأهاإذاالمتزوجةالمرأةوضعالتشريعهذايناقش

صحيحىالشعبعامةمنأىإسرائيلطبقةمنكانإنْلزوجهاتحلّ

أجنبىوطأهاوإذا،لهتحلّفلاالكهنةطبقةمنزوجهاكانإنلكن،النسب

إسرائيل.طبقةمنكانوإنحتىلزوجهاتحلفلابرضاها

لديْنأوارتكبتهلجرمإمايهودغيرغرباءوسجنهارجلعصمةفىالئالمرأةأىْبالمرأةيقصد)1(

عليها.

عليها،مالأوعليها،ديْنبسببأىْ)2(

يغتصبهالنالديْنبسببالسجنحالةففى،الكهنةطبقةمنكانوإنحئلزوجهاتحلأىْ)3(

علىحرَّمتهاالجمارالكنعليها.وديْنأموالمنمالهمهذهبفعلتهميفقدوالاحئساجنوها

اغتُصبت.وإنحئإسرائيلطبقةمنكانإنلهوأحلتها،الكهنةطبقةمنكانإنزوجها

القتل.عقوبتهجرمبسببالمقصود)4(

برضاهاالجندأحديطأهاأنخشية،لإسرائيلينت!سبكانوإنحئزوجهاعلىتُحرّمأىْ)5(

سجنها.منتخليصهامقابل

لاحتمالنسبهنعِيبفقدالسباياحكمحكمهن،الكهنةلزواجالن!سبصالحاتغيرأصبحن)6(

الجند.منللوطءتعرضهن

رجل.يطأهنلموطاهراتبأنهنلهنشهدواإذاالأمةأوالعبدشهادةتقبل)7(

كاهنا.وكانالواقعةهذهمعهحدثتمَنْوهوهقصاب(بنزخرياالرباققال))8(

.المقدسبيتبقداسةالقسموهوالمشناعبريةفترةفىشائعاًكانقسموهو(البيتوهذا))9(

زوجته.بطهارةيشهدأنهأىْيده،تفارقلمزوجتهيدأنزخرياالرباقيقسم1()0

11لهمصلح!شهادتهفىرجلبشهادةيؤخذلا11الفقهي!القاعدةعليهطبقواالفقهاءأنأىْ)11(

لصالحه.شهادةلأنهالزوجتهبشهادتهيأخذوالمو
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)1(صغرهمفىرأوهماعلىبلوكهمفىشهدواإذايُصدَّقونوهؤلاءي-

أناأخى)2(،خطوهذا،مُعلِّمىخطوهذاأبى.خطهذا:قالإذاالمرءفيُصدَّق

وكان)3(،الرأسوحاسرةمِزَفَّةفى،زفافهاأعندخرجتوقدفلانةأتذكر

)أنصبةالتروما)4(منيكللكىليغتسلالمدرسةمنيضرجفلانالرجل

)6(مقبرةالمكانهذا(،)ْالجرنفى،التروماأمعنايقتسمكانوأنه(،الكهنة

فىنأتىكناهناوحتىبالقبر(،تحيطالتىذراعالمائةإطارفى)يدخل

)9(،المكانهذافىطريقلفلانكانقال)8(:إذاالمرءيُصدَّقلالكن)7(السبت

1(.وأبَّنوه)فلاناً،يشيِّعونوهمأوقفواالمكانهذافى

فىتساهلواالفقهاءأنإلادينيا،وصالحابالغاالشاهديكونأنتتطلبالشهادةأنالرغمفعلى)1(

.صغرهفىرأهاأمورعلىالبالغبشهادةفأخذواالأمور،تلكعلىالشهادة

علىوبناءًطفولتهفىرأهالذىأيديهمخطمعتتفقالوثيقةعلىتوقيعاتهمأنالمقصودوالمعئ)2(

لذاالمشنافقهاءوضعمِنْالوثائقتوثيقبأن،السببالجمارافسّرتوققد،الوثيقةتوثّقشهادته

شاهدبشهادةتوثقالوثيقةإنالجمارافىوقالواشرَّعوها،الئالأمورعلىالشهادةفىيتساهلون

توقيع.كلعلىشاهد-شمنفلابدمعه،أخر

كتوبّاكمبلغدينارمائئتأخذالئالبكر،الفصلهذامن)أ(تشريعفىوردكماهناالمقصود)3(

يأخذونأنهمإلاالتامةبالشهادةإلاماليةحقوقاعليهايترتبالئالشهادةفىيأخذونلاأنهمورغم

فقط(.حالةتوضيحبلشهادةتعدلاالجمارافىجاءكمالأنهاهنابأقواله

الكهنةأنصب!منيأكللكىليغتسليخرجكان،المدرسةفىصغارًاتلاميذكناعندماأىْ)4(

الئالأنصب!منإلابالأكللهيسمحونلاالشهادةلهذهووفقا،الكهنةطبقةمنانهأىْ)التروما(

شرعوها.الئالأنصب!أىْفقطالمشنافقهاءحددها

الئالتروما()مننصيبهيأخذوكانفلانا(الكهنةطبقةمنوهو)صغرهفىرأىإنهأىْ()0

الكهنة.طبقةمنأنهأىْ،الجرنفىاقتسموها

غيرومكانهقبربهاكانأوالحرثطريقعنقبربترابترابهااختلطالئالأرضقطعةأى6ْ()

علىيُحظرلذانجاستها،فىويشكالقبرحولذراع.ممائةالفقهاءحدّدهاوقدبالتحديد،معلوم

الذراعمائةضمنصغرهفىكانالمكانهذابأنصغرهفىشهدإذاالمرءويُصدَّقدخولُها.الكاهن

يأخذونوهم،بالمكانالمحيط!الأخرىالأراضىبطهارةيحكمونوبشهادتهبالقبرتحيطالئ

فىيُصدَّقونهلذاالمشنافقهاءوضعمنالقبرحولالئالذراعمائةبنجاسةالحكملأن،بشهادته

وضعهم.منأمرعلىشهادته

الذينهمالمشنافقهاءلأنويُصدَّقالمدينةخارجالذراعألفىنهايةهوالمكانهذاأنأىْ)7(

بشهادتهيأخذونلذا،السبتيومالمدينةخارجالمرءلسيرالمسموحالحدهوالذراعألفىجعلوا

تشريعهم.مِنْأمرعلى
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التالية.الأمورفىصغرهفىرأهماعلىشهدإذاالمرءيُصدَّقلاأىْ)8(-

صاحبه.حقلفىطريقلفلانكانالمقصود:المعئ)9(

يجلسونكانوالقبرهالميتتشييعهمعندكانواالمشيعينأن!(4/مجلاه)فىجاءوقد1()0

جلوسه،أحباءياواجلسوا،وقوفهأحباءياقفوا11مرةكلفىيقولونكانواليبكوه،مراتسبع

كانواإنهم6/ز(باباباترا)مفسرونوقالراشى،تفسيروهذا"ومجلسموقفسمى"هناومن

الرجليُصدَّقلاالأمرينهذينوفىهمائيرى،تفسيروهذا،الميتدفنمنعودتهمفىذلكيفعلون

الشهادةتكونأنْيجبولذا،ماليةحقوقعليهايترتبأمورلأنها،صغرهفىرأهماعلىشهادتهفى

.الأركانتامة
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الثالقالفصل

نكاحابنةيطأمَنْ)1(:كرامةبدفحالفتياتأولاء،يطأمنيُلزَمأأ-

الأَمةأو،السبيَّةأو،المتهوِّدةيطأمَنْ)4(سامريةأو،(r)ناتينيةأو)2(،باطل

سنواتثلاثَيبلغنأنقبلمنحُرّرتوالتى،تهوّدتوالتى،أُعتقتالتى

)6(امرأتهأختأوأمهأختأوأبيهأختأو،أختهيطأومن(.واحداً)ْويوماً

)9(،كرامةلهن،يدفح])8(الحائضأو،(V)أبيهأخىامرأةأوأخيهامرأةأو

حكمتساوىلافإنهاا()ْالاستئصال،يطأهنمنعقوبةأأنمنالركمفعلى

قضاء)11(.دارمنالصادرالقتل

الن!سب.معيباتكونهنمنالرغمعلىغرامةلهنتدفعأى1ْ()

13(.4/يفاموتراجع)المحارموطءمنتأتىمثلاًالئكالابنة)2(

يعقدواأنوالدهاءبالحيل!واستطاعوايهوشوعزمنجبعونسكنواالذينللجماعةتنت!سبأىْ)3(

2/4(.يفاموت،9يهوشوعراجع)معهسلاممعاهدة

فصاعدا.1724/الثاقملوكراجعسامريةتعئ"كُوتِيت")4(

أ،ب(.تشريعراجع)البكرحكمفىوهنالمقصود5()

أبكار.وهنأىْ)6(

البكر.حكمفىوهىالعقدبعدترمَّلتأوطفقها،ثمعليهاعقدالئأىْ)7(

المحيض.نجاسةأوالمحيضوقتالفتاة)8(

.الفتاةلأبىفض!(خمسين)تعادلغرامةبدفعيلزمأولاء،منواحدةالمرءاغتصبإذاأىْ)9(

لاويينفىوردكماالاستئصالجزاؤهتلكالمحارمإحدىيأتىمنأنمنالرغمعلىأى1ْ()0

فىالوسيطالعصرفىالمفسروناختلفدينيةعقوبةوهى('81/9-9،1/0217-1)

وحددله،ولاذريةالأوانقبلالمرءيموتأنهى)راشى(يتسحاقىشلوموالرباقفقالتفسيرها

هذهإنعزرابنأفراهاموقال،الستينإلىالخمسينمنهىفيهايموتالئالسنالجماراعلماء

فيقولميمونبنموسىالرباقأما،حياتهفىجميعاًنسله.مموتالإنسانذكرينقطعأنْتعئالعقوبة

تحرمأىْالآخرالعالمفىنصيبلهايكونولاالأبدإلىالنفستلكتنتهىأنتعئالعقوبةهذهأن

.الآخرةفىالبعثمن

دفعمنالغاصبيعفىفلاقضاءدارمنصادراًليسالحكمهذاأوالعقوبةتلكأنفبما)11(

قهئ(.شروحراجع)الغرامة
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غيرَعذراءَفتاةرجلوَجَدَإذا92(2811،/)22التثنيةسفرفىورد

لأبىمعهااضطجعالذىالرجلئعطىفؤجدا،معهاواضطجعفأمسكهامخطوبة

انيقدرلااذالها،قدانهاجلمنزوجةلههىوتكونالفضةمنخمسينالفتاة

عذراءفتاةالرجلاغتصبَإذاانه،ليبينالمشناتشريعوجاء.أيامهكليطلقها

ويتخذهادينار،مائتىيعادلماأىْفضة""خمسينغرامةلأبيهايدفعانيجب

تطليقها.عليهويحرَّموابوها(هىوافقت)إذالهزوجة

:يكونالغرامةدفعانَّالتشريعهذامنْونستشفَ

إلىالبنتسنىمراحلميمونبنموسىالربانىفسَّموقدللفتاةبالتحديدا-

واصغيرةتسمىبالتمامسنةعشرةاثنتىتبلغحتىولادتهامنذ:مراحلثلاث

طفلة.

إنباتمواضعفىجسدهامنالسفلىالجزءفىشعرتانلهاظهرتوإذا

ظهورمنذفتاةشممَّىفصاعدأواحدويومسنةعشرةاثنتىبلوغهابعدالشعر

ونصفسنةعشرةاثنتىتعدتوإن.كاملةاشهرستةانقضاءوحتىالشعرتين

فقط.اشهرستةسوىوالبلوغالفتوةبينفليسبالغةتسمى

فقطليسالغرامةبدفعويلزم-قبلمنرجليطأهالمالتىاللبكر"اب-

النسب،لمعيباتأيضأالغرامةتدفعلكنالنكاحفىالنسبصالحاتللفتيات

الغرامة.بدفعالغاصبيلزم،الاستئصالعقوبتهاوالتىالمحارموطءفىوحتى
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وأ،السبيةأو،المتهوِّدةيطأمَنْ)1(:كرامةلهن،تُدفحألاأولاءب-

سنواتثلاثبلغنأنبعدحُرِّرتوالتىتَهوّدتوالتىأُعتقتالتىٍ،الأَمَة

بطهارتها)3(هى،أُعتقتالتىالسبية:يهوداالربانىيقولواحدا)2(ويوماً

وأ،ابنهابنةأو،ابنتهابنةأو(،)ْابنتهيطأمن)4(بالغةأنهامنالركمعلى

لأنه)7(كرامةلهن،يدفحألابنتها)6(ابنةأو،ابنهاابنةأو،امرأتهابنة

تعويضا،يدفحلامُدانِوكلالقضاءداريدفىبقتله،الحكمأومُدان)8(،

تغريماَ")9(.يغرمأذىيحدثولم"21/22(خروج)قيلكما

فىفتاةيغتصبمنأنليبينالتشريعهذاجاء،السابقللتشريعاستكمالاً

التىالمحارمإحدىيغتصبمنوكذلك،غرامةبدفعيُلزملا،الثيبحكم

غرامة.بدفعيلزملايطؤهنمنبقتلالقضاءدارقضت

غرامة.بدفعيلزملاإحداهنالمرءاغتصبإذاأولاء1()

إلاتدفعلاالغرامةلأن،غرامةتُدفعلالذلكأ،د(تشريعراجع)الثيبحكمفىهنمنأىْ)2(

السابق.التشريعفىأوضحناكماللبكر

رجل.يطأهالمالئالطاهرةحكمفىتعدأعتقتالئالسبيةأنيهوداالرباقيرى)3(

لا،الشرعولكنغرامةيدفعأنغاصبهاعلىأنأىْبالغةوهىسُبِيَتْأنهامنالرغمعلىأىْ)4(

ذلك.فىيهوداالرباقيوافق

يذهبكما.لأبيهاولي!ستلهافغرامتهاأبوها،وطأهاإذاطُلقت،ثمعليهاعُقدالئالابنةأىْ)5(

المثولمنتتمكنلموفتاةكانتعندماأبوهاوطأهاالئالابنةأو(.التالىالتشريعفىعقيفاالرباق

1(./الرابعالفصلفىسيردكما)لأبيهاولي!ستلهافغرامتهابلوغها،عندإلاالقضاءأمام

9/1(.سنهدرينراجع)يطؤهنمنبقتلالقضاءدارقضتالمحارمأولاء6()

غرامة.بدفعيلزملاإحداهنيطأمن)7(

بالقتل.فعلتهعلىيعاقبأنهأىْ)8(

فمنالقتلعقوبةعليهتُفرضعندماتعويضاًيدفعلاالإنسانأنلتوضحالجملةهذهأوردت)9(

مرتكبهعلىالقضاءدارقضتتعاكلأنالجماراوفسّرتيُغرّملالإدانتهبقتلهالقضاءدارقضت

والتعويض.الغرامةمنمعفىفهوالخطأبطريقاقترفهإنحئبالقتل

http://kotob.has.it



يوساىْالربانىيقول-سُرِّحت)1(ثمنكاحهاعُقدالتىالفتاةج-

لها،تُدفحأ:عقيفاالربانىيقول)2(كرامةلها،تُدفحألا:هجليلى

لها)4(.وكرامتها)3(كرامة

كمايكونالغرامةبدفعِالإلزامأنأوضحناالفصلهذامن."أ."التشريعفى

الفقهاءواختلفبكراَ."."."فتاة."رجلاغتصبإذا(22rn/تثنية)فىورد

الجملةهذهإنيقولهجليلىيوساىْفالربانىتُخْطب."لم."تفسيرحول

عليها،العقدبعدترمّلتأوسُرِّحتثمعليها،عُقِدَالتىالبكرالفتاةتستثنى

الربانىلكنغرامةبدفعيلزملافغاصبهاالبكرحكمفىكونهامِنْالرغمفعلى

الرأَىْ.يخالفهعقيفا

عليها.العقدبعدترمّلتأوسُرِّحتثمعليهاعُقدالئالفتاةأىْ)1(

-ردلميوساىْالرباقفسرهكماالغرامةحكملأنغرامةبدفعيلزملارجلاغتصبهاإذاأى2ْ()

11.الغرامةمنعليهاعُقدالئتلكفاستثئعليها،يُعقدلمبكراًفتاة11يغتصبمنعلىإلا

لأن،الغرامةمنعليهاعقدالئالبكرالفتاةيستثئلابأنهالتثنيةفىوردماعقيفاالرباقفسر)3(

غرامة.بدفعيلزميغتصبهاومنالبكر،حكمفىتُعدالعقدبعدالأرملةأوالمطلق!

يعقدلمالئبأن82'/2تثنيةفىجاءماعقيفاالرباقفسرفقدلأبيهاتُعْطَىلاالغرامةأن)4(أىْ

الغرامةالغاصبيدفععليهاعقدإذالكنفض!خمسينلأبيهايدفعرجلاغتصبهاإذاعليها

يوساىْالرباقاختلففلقدعقيفاالرباقبرأىْيؤخذالتطيقوعندلأبيهالانفسهاللمغصوبة

يغتصبمَنْأمافقطعليهاالعقدبعدترملتالئأوسُرِّحتالئالفتاةحكمحولعقيفاوالرباق

فهوالقتلعليهتوجبالقضاءدارلأنعليهغرامةلاأنهعلىالفقهاءفيجمععليها،معقوداًفتاة

السابق.التشريعفىأوضحناكما،الغرامةدفعمنمعفى
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يغتصبومنأمور)1(،ثلاثةعنيُعوِّضى،فتاةأيغوىمند-

والغرامةوالضرر،،الفضيحةعنيُعوِّضىيغوىمن)2(أربعة،عنيُعوِّضىأ

يغتصبمَنْبين،الفرقأما)3(الغَصْبعنيُعوِّضىأنهيغتصبمنعنهيزيد

عنيُعوِّضىلايغوىومن،الغَصْبعنيُعوِّضىيغتصبمنيغوى.ومن

منيُسرِّح)4(،عندمايغوىومن،الحالفىيدفحيغتصبومن،الغَصْب

التسريح-أرادإذايغوىمن،جَرَّتهمنالشربعلى،مجبرأيغتصب

(.يُسرِّح)ْ

رجلأغوىإذا."16(-2215/خروج)فىواردفتاةيغوىمنحكم

رفضوإن،لهكزوجةيُمْهِرُهامهراًمعها،واضطجععليهايُعقَدْلمعذراء

."أنهمنهالفقهاءفاستش!."العذارىكمهرفضةلهايَزِنُ،لهيُعطِيهَاأنْأبوها

بينالتوراةساوتإذالها."،يزنكماالعذارىومهر،العذارىكمهرلهايزن

بينالفرقليوضحالتشريعهذاجاءلذاوالغصبالإكراهوغرامةالغوايةغرامة

يغتصبها.ومنفتاةيغوىمن

أمور.ثلالةمقابليدفعأنعليهيغوىمن1()

أمور.أربعةمقابليدفعأنعليهيغتصبمن)2(

يُعوّضُالئالثلالةالأمورإلىبالإضافةالغَصْب"11عنيعوضأنالغاصبعلىيجبوالمعئ)3(

11.أذلها11لأنهذلك،والغرامةوالضرر،الفضيح!وهىالإغواءحالةفىعنها

الفرقذكر،الغصبعنيعوِّضلاوالمغوى،الغصبعنيعوِّضالغاصبأنكررأنبعد)4(

أنهالرغمعلىالفورعلىالفض!،منخمسينالفتاةلأبىيدفعأنيجبالغاصبأنوهوبينهماالثاق

229112/تثنيةفى11جاءكماسيتزوجها

لاتزوجهافإذا22(تثنية)جاءفقدمنها،زواجهعدمحالةفىالفض!منخمسينفيدفعالمُغوِىأما

غرامة.يدفع

أنْعليهويحظروأبوها(هىوافقتإذا)غصبهاالئالمرأةمنالزواجعلىمجبرالغاصبإنأىْ)5(

مئيطلقهاأنْفبإمكانهتزوجهاوإن،يكرهونهفلايتزوجهاألاأرادإذافإنهالمُغوِىأمايطلقها.

شاء.
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أو،1عمياء،،أوأعرجاءكانتفلو؟جَرَّتِهِ)1(منيشربكيفهـ-

كيرأو)2(المحارممنكانتإنأما،.نكاحهاعلىمجبرفهوأبرصاء

عليها)4(الإبقاءعلىمجبركيرفهو-()3إسرائيللجماعةبالانتسابجديرة

صالحةزوجة،أَىْأله"-امرأة"تصبح:92(22/)تثنيةردوٍفقد

(.،)ْأنسبا

."الغاصببالمقصودليوضحوجاء،السابقللتشريعمكملالتشريعهذا

جرّته."مِنْالشربعلىمُجبَز

كأنْعاهةذاتكانتفإذاجَرّته؟مِنْالشربعلىمجبرهومدىأىْإلىالتشريعيتساءل)1(

منها.الزواجعلىمجبرفهوبرصاءأوعمياءأوعرجاءتكون

ولكئلها،اغتصابهبعدزنتتكونأنْهوالمقصودأنّألبق(لنحماناالمشناشرحفىوَرَدَ)2(

.ممعئالمشناعصرفىجديدةدلالةأخذت)عَوْرَة(فكلمةالمحارممنتكونأنالمقصودأنأرى

بهاوجد11بالمقصودأنأرىلذاإغ،والأختكالأممنهاالزواجالرجلعلىيُحرّمالئالمحارم

عليه.مخرمةتجعلهابصلةلهتَمتّأىْ"عورة

إسرائيل.جماعةفىالدخولمنومخرومة،باطلنكاحابنةتكونكأن)3(

وإنْمنها،الزواجعليمجبرغيرفهوإسرائيلجماعةفىبالدخولجد-رةغيركانتإنأىْ)4(

وظهر،الحكملهذاوفقاتزوجتالئالمغصوبةوكذلكمعه،لمقيهاأنعلىمجبرغيرفهوتزوّجها،

يُطلقها.أنْفيجب،الزواجبعدالمحارممنانها

إذاإلاتسريحهاوعدمعليهاوالإبقاءالمغتَصَبَ!منالزواجعلىيجبرلاالغاصبأنمنهانستشف5()

نسباً.لهمناسبةامرأةكانت
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إلعازار:الربانىيقولسُرِّحت)2(ثمنكاحهاعقدالتىوآليتيمة)1(

.،الغرامةبدفحأمُلزموالغاصب،الغرامةدفحمنأمعفىالمغوى

بينقبلمنذكرتالتىالفروقإلىإضافياًفرقاًليضيفجاءالتشريعهذا

تتسلمالتىالفتاةحالةففىالفصلهذامن)د(التشريعفىوالغاصبالمغوى

والغاصبالغرامةمنمُعفَىفالمغوىمثلاًالأبيتيمةتكونكأنبنفسهاالغرامة

الحالة.هذهفىبهاملزم

بنفسها.الغرامةوتتسلم،الأبيتيمةأىْ)1(

ثمنكاحهاعُقدفتاةكلولكن،اليتيمةعلىقاصراًليسالتشريعهذاإنالجمارافىورد)2(

وهذابنفسها،الغرامةتقبضأىْكاليتيمةفهى،الحياةقيدعلىأبيهاوجودمنالرغمفعلىسُرِّحت

،أالفصلهذامنبالتشريعافىذكرناكماإلعازار(رابى)معلمعقيفاالرباقشرّعهالتشريع

منوالغرامة،الحياةقيدعلىأبيهاوجودرغمكاليتيمةفهىسُرِّحتثمنكاحهاعقدفتاةفكل

حقها.
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الفضيحةلمرتكبوفقاًكُلٌّ؟)1(الفضيحة،عنالتعويضماقيمةأ+

إليهاينظرونالضرر.،عنالتعويضقيمةماأ)2(،الفضيحةبهتلحقومن

كانتعندماتساوىكانتكمأجميلةكانتكم)3(.تباعجاريةكانتلوِكما

ثيباً،أصبحتأنبعدالاَنتساوىكمأ)4(جميلةهىوكم،بكراَ

له،أتعويضوكل(،)ْالحالاتأكلفىفواحدة-الغرامة،قيمةأماأ

)7(.الجميحفيهيتساوى)6(التوراةفىنصاب

أحدثهالذىالضرروعنالفضيحةعنالتعويضقيمةالتشريعهذايتناول

والمغوى.الغاصبمنكل

نأالمغوىوعلىالغاصبعلىالمفروضالتعويضقيمةعنالاستفسارهوالسؤالمنالغرض)1(

.يدفعاه

لحقتمنووضعالفضيح!مرتكبلوضعوفقاًيُقدِّرهاللقضاءمتروكةالتعويضقيمةأنأىْ)2(

لحقتمنكانوكلماكبيراً،التعويضُكانضَعَةأكثرالفضيح!مرتكبكانفكلماالفضيح!،به

لاأىْالجملةتلكتفسيرفىرمبم:كتبوقدكبيراً.التعويضكانمكانةأرقىالفضيح!به

مرتكبيتساوىولاوَضِيعة،فقيرةصغيرةفتاةيفضح.ممَنْعريقةأسرةمِنْفتاةيفضحمَنْيتساوى

".الوضيعالبسيطالفضيح!.ممرتكبالمرموقةالمكانةذو11الفضيح!

(r)ْالأمينلعبدهليزوِّجهايشتريها،كجاريةلهبيعتلوفيها،سيدفعكانكمالقضاءيقدرأى

الجمارا(.)منهالمقرب

بينالفرقيدفعأنْالغاصبأوالمغوىعلىويجبثيباًأصبحتأنْبعدالآنتساوىكم)4(

الضرر.عنتعويض.ممثابةويكونالحالتين

الفض!مندينارمائتاأىْفض!"خمسون11فالعقوبةالبسطاءابنةيطأكمنملوكابنةيطأفمن)5(

الخالص!.

كنعانياًعبداًثوزأماتإذاشاقلاً"الثلاثون11مثلالتوراةفىنصابلهتعويضكل)6(

ذلك.شابهوما1(229/تثنية)ردياًاسماأشاعإذافض!"مائة11و(r'I'1)خروج

ألاالجمارا:فىويتساءلونغئ،ورجلبسيطرجلبينالدفععندالقضاءيفرقلاوالمقصود)7(

والضررالفضيح!عنالتعويضتشملالتوراةذكرتهاالئالفض!"الخمسين11بأنالقوليمكن

معهااضطجعالذىالرجلويعطى9211(:'/2تثنية)الغاصبعنقيللقد:ويجيبون؟والغصب

والضررالفضيح!خلاففقطالاضطجاعمتعةفض!الخمسينأنأىْفض!"خمسينالفتاةلأبى

التعويضوهووالمغوىالغاصبدفعهفىيتساوىالذىالتعويضهذاتشريعنافسرولقد،والغصب

رمبم:وفسره،التشريعيفسرهفلمالغَصْب،عنالتعويضأما،والغرامةوالضررالفضيح!عن

11.وبنيتهلسنّهووفقاًوبنيتها،لصغرهاوفقاًيُقدّرالغصبعنالتعويض11
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بَيْح)4(فلا)3(،كرامةتوجدوحيث)2(.كرامةلابَيْح)1(يوجدحيثح-

)8(الصبية،.إكوإئهاأواكتصابهاحالةأفى)7(كرامةولا)6(.تباع()ْالصغيرة

لا)11(البالغة1(0تُباع)ولا،يغتصبهااويغويهامنعلىأ)9(كرامةتُفرضى

.،يغتصبهاأويغويهامنعلىأ)12(كرامةولا،تباع

فشرهاوقد."كَأَمَةٍابنتهرجلباعإذا21/7(:خروج)التوراةفىورد

أنِلهيحقِلافالأب،الصغيرةهناالمقصودأن92/ب(عراخين)فىالفقهاء

واحداَويوماَسنةعشرةاثنتىتبلغحتى،صغيرةكانتإذاإلاابنتهيبيع

ويوماًسنةعشرةاثنتىتبلغأنوماالشعرإنباتموضعفىشعرتانلهاوتظهرٍ

وعلىكَأَمَةيبيعهاأنلأبيهايحقولا."صبية."تعد،شعرتانلهاوتظهرواحدا

الصباوفترة،الشعرتينظهوربمجردتُحرّرصغيرةوهىأبوهاباعهافمنذلك

."بالغة."تعدوبانقضائهاالشعرتينظهورمنذأشهرستةتمتد

.صغيرةكونهاحالةفىكأمَة،ابنتهيبيعأنالأبحقمنأىْ)1(

ما.شخصأغواهاأواغتصبهاإذاالغرامةالأبيستحقلاأىْ)2(

فض!11.خمسين11الغرامةيدفعأنيغويهاأويغتصبهامّنْفعلىصبي!،كانتإذاأىْ)3(

بيعها.للأبيحقلا)4(

الصبا.علامةشعرتانلهاوتظهرواحداًويوماًسنةعشرةاثنئتبلغحئصغيرةالبنتتعد)5(

كأمة.الصغيرةيبيعأنالأبحقمن)6(

من)أ(التشريعوكذاالتشريعوهذاالغرامةيدفعفلاما،شخصأغواهاأواغتصبهاإذاأىْ)7(

يغتصبمنعلىويفرضونمعهيختلفونالفقهاءجمهرةلكنميئير،الرباقلرأىْوفقاًالفصلهذا

برأىْيؤخذالتطيقوعندغرامةعليهيفرضونواحد(ويومالأعوامثلاثةذات)أيضاًالصغيرة

الفقهاء.جمهرة

واحداً.ويوماًسنةعشرةاثنئبلوغهابعدشعرتانلهاظهرتمَنْأىْ)8(

أغويت.أواغتُصبتإذا)9(

كَأمَة.يبيعهاأنلأبيهايحقلا1().

تُعدًواحداويوماًأشهروستةسنةعشرةاثنئببلوغهاأىْالصبي!علىأشهرستةبانقضاء)11(

بالغة.

لهايدفعلكن"غرامة11لهاتدفعلاأغويتأواغتُصبتوإنكَأمَة،يبيعهاأنلأبيهايحقلا)12(

علىشئلهاليسأغويتالئالبالغةلكنفقط،اغتصبتإذاوالضرر،الفضيح!عنتعويض

طوف(.يومتوسافوت).الإطلاق
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والضررالفضيحِةعنيُعوِّضى-)2(فلانابنةَأكويتُيَقُلْ)1(:مَنْ-ط

وذبحتُ،أبهيمَةَسرقتُيقلمن)4(،كرامةيدفحولا)3(بنفسه،لاعترافهأ

التعويضيدفحولا)6(بنفسه،لاعترِافهالبهيمةأقيمةيدفح-(وبعتُ)ْ

ثورىقتل،يَقُلْمَنْأ)7(،أضعافٍخمْسةولاأضعافٍأربعةَولامضاعفِاً،

بنفسه،ا(،)ْلاعترافهفقطالفديةأيدفح)9(،فلانٍثورَأوفلاناَ)8("

.ويعترفللقضاءيأتىمنأىْ)1(

.فلانابنةباغتصابهيعترفمنيُصدَّقوكذا،يُصدَّقأىْ)2(

ولي!ستماليةتعويضاتلأنهاوالضررالفضيح!عنتعويضبدفعيلزمونه،اعترافهعلىبناء)3(

غرامة.

مرتكبها،يُغرَّمالئالجرائمفىبجُرْمهالمعترفلأنفض!"خمسون11وهىالغرامةبدفعيلزمونهلا)4(

22B/خروج)فىجاءمماالتشريعهذااستمدواوقدالغرامةدفعمنيُعفى (Aاللّهيحكملذى

64/ب(.قاماباباجمارا)نفسهويُجرِّميدينمنغيرفهو،بالضعفصاحبهيعوضبذنبه

عنيعوضباعها،أوفذبحهاشاةأوثوراًشخصسرقإذا:(V"21/خروج)فىوردفقد)5(

فيعوض22/8(خروج)فىوردكمايسرقمنأماالغنممنبأربعةالشاةوعنثيرانبخمسةالثور

بأربعةالتعويضأوبالضعففالتعويضبيعها،أوذبحهادونشاةأوثورسرقةحالةفىبالضعف

وبعتوذبحتسرقتويقولللقضاءيأتىالذىفالسارقلذاهوغرامة،اضعافخمسةأوأضعاف

لي!ستفالفدية،البهيمةقيمةيساوىماأىْالفديةأىْفقطالضررقيمةبدفعيلزمونهشاةأوثوراً-

مالى.تعويضهىبلغرامة

المشنا،فىالتشريعيةالناحي!منجديدةدلالةأخذتولكنهاالحيوانقَرْن.ممعئ"قِرِن"6()

الضررعنيعوضأنهوالمقصودبقرنهالثوريُحدثهاالئوالجناياتالأضرارعنللكنايةفاستخدمت

.بالجرملاعترافهفقطالأذىأو

دفعمنيُعفىوالمعترفغرامةلأنهاأضعافخمسةولاأضعافأربعةولاالضعفيدفعلا)7(

الغرامة.

فىوردكمافديةبدفعملزمفهونطاخثورهأنعلىأشْهدَالذىالشخصأىْ)8(

11.عليهيُوضعماكلنفسهفداءيدفعفديةعليهوُضِعَتْإن0311(21/خروج)

)خروجفىجاءكماثورمنبدلاثوراًيعوضأنصاحبهفعلىثوراًالثورقتلإذاحالةفى)9(

بثور".الثورعنيُعوِّض3611(210/

نطّاح،أنهعلىصاحبُهأشْهدَالذىالثورأحدثهالذىالضررعنالتعويضأوالفديةأنأى1ْ()0

مالية.تعويضاتلكنهاغرامةلي!ست
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)12(بنفسه،لاعترافهالغرامةأيدفحلا)11(-فلانعبدثورىقتل،يَقُلْمَنْأ

الضررتفوق،أكرامةبدفح،التوراةألزمتهأمَنْكلٌ)13(:القاعدةهىهذه

ا(.)ْبنفسه،اعترفإذا1،الغرامةتلكأيدفحلا)14(،أحدثهالذى

فىبجُرْمهيعترفمَنْ.":هىالتشريعهذاعليهايقومالتىالفقهيةالقاعدة

بها.".اعترفإذاالغرامةتلكدفعمنيُعفىمرتكبُها،يُغزمالتىالجرائم

فض!11.شاقلثلاثينلسيدهيُعطى11أنذلكبخصوص32(21/خروج)فىورد1(1)

غرامة.بلمالياًتعويضاًلي!ستشاقلاًالثلاثين11لأن،بالدفعيُلزمفلااعترفأنهفبما)12(

بالغرامة.يتعلقفيماالقاعدةأىْ)13(

الثورقتلإذاحالةفىأو،أضعافوخمسةأضعافوأربعةبالضعفالتعويضحالةفىكما)14(

حالةفىوكذاشاقلاً،ثلاثينبدفعملزمالثورفصاحبشاقلاًيساوىلاالعبدكانإنفحئعبداً،

دفعمنيُعفىوالمعترفغرامةلأنهاالدفعمنيُعفوْنالحالاتهذهفىوالمُشهِّر،والمغوىالغاصب

الغرامة.

الغرامة.دفعمنمُعفَىوالمعترفاعترفوقدغرامةلأنهايدفعلا1()ه
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الرابحالفصل

وكرامتهاوضررهافضيحتها،عنالتعويضأ-أُكويتْالتىالصبيةأ-

،إذا1المغتَصَبة)2(،حالةأفىالغَصْب،عنالتعويَضوكذالأبيها)1(،1

للأب،التعويضاتأىأفهى)3(الأبوفاةقبلالقضاءأماممَتلت

المثولمَنَتتمكنأنقبلالأبمات،إذا1)4(للإخوةفهىالأبمات،إذاأ

(تبلخ)ْأنقبلالقضاءأماممَتلت،إذاألها،فالتعويضات]القضاءأمام

نأقبلبَلَغَتْ)6(،للإخوة،فهىالأبمات،إذاأللأب،فالتعويضاتأ

:شمعونالربانىيقول،لها)7(فالتعويضاتالقضاءأمامالمثولمنتتمكن

عن،أجرها1،لهافهى،التعويضاتأحيازتهاقبلالأبمات،إذاأ

حيازتها)8(قبلالأبموتمنالركمعلى،اللقطةأعليهتعثرومااكده

.للإخوةفهو

تشريعالثالثالفصلفىذكرهاسبقوالئصبي!يُغوِىمَنْعنهايعوِّضالئالتعويضاتأى)1(

.الأبحقمنفهى)!،د(

.الأبحقمنأيضاهوالغاصببهيُعوّضالذىالغصبعنالتعويضأى)2(

(r)الغاصِب.أوالمُغوىلتقاضىالقضاءأمامالفتاةوقفتإذاأى

الأبماتوإذابعدتبلغلموصبي!ابنتهكانتإَذاالألبيتسلمهاالئالتعويضاتهناالمقصود)4(

فمعئأبيهاحياةوفىتبلغأنقبلالقضاءأماممَثلتالصبي!أنّفبملإخوانهاالتعويضاتهذهتئول

إخوانها.أىالذكورالأبناءوهملورثتهبوفاتهتنتقلوبالتالىأبيهاحقمنالتعويضاتأنّذلك

تبلغ.أنقبلأبيهاحياةفىالغاصبأوالمغوىقاضتالصبي!أفيالجملةهذهفىوالمقصود)5(

ففىالقضاءأمامتمثلأنقبلتَزوَّجتإذاوكذلكالقضاءأمامتَمثلأنْقبلبلغتأنهاأى)6(

هى.حقهامِنْفالتعويضاتلذلكأبيهاولايةتحتالفتاةتعدلاالحالتين

أماممثولهامنالرغمعلىأنهو-رىالفقهاء.جمهورعنكعونالرباقشذالتشريعهذافى)7(

فهوهىحقهامنفالتعويضاتالتعويضاتتتسلمأنقبلالأبماتفإذاأبيها،حياةفىالقضاء

ومنعليها،للحصولتقاضيهاوقتمنلالهاحيازتهوقتمنالأبحقمنالتعويضاتأن-رى

الرباقبرأىيؤخذلاالتطيقوعنديحوزهاأنقبلوفاتهحالةفىلبنيهتُورّثأنيجوزفلاثم

.كعون

نإحئالأبحقمنالأجرفهذاوالدهاحياةفىكدهاأويدهاعملعنالصبي!أجرالمقصود)8(

فهوالأبمالأنه.مماالمالفهذاحياتهفىيدهاعملعنأجرهاالصبي!تتسلمأنقبلالأبمات

إخوانها.أىالذكورالأبناءوهملورثتهيئول

ىأعليهتعثرماحكمحكمهيدهاعملعنالصبي!أجربأنالتشريعهذاالجمارافسرتوقد

)راجعالأخوةحقمنوليسهىحقهامنالأبوفاةوبعد،الأبحقمنفكلاهمااللقطة

1(./34كتوبوت
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فأنكحهابهايدخلأنقبلسرَّحهاثم،،رجلا1ً)1(ابنتهيُنكحمنب-

الحالتين،فىأالكتوبا"فمبلخ-"بها)2(الدخولقبلِترمَّلتثم،آخرأ

بها،ودخلآخرفأنكحهاسرَّحها،ثم،بهاودخلرجلاَأنكحهاإذاله)3(

أ:يهوداالربانىيقوللها)4(،،الحالتينفىأالكتوبافمبلخ-ترملتثم

تعدلمإياهاإنكاحهبمجرد،الفقهاء1لهفقال،للأبالأول،الكتوبامبلخ

(.عليها)ْولايةللأب

."مبلغالأبحقفمنالقاصرابنتهعلىالأبحقوقيتناولالتشريعهذا

بهاالدخولبعدأمابها،الدخولقبلتَرفلتأوابنتُهسُرِّحتإذاالكتوبا."

يكتبالمناطقبعضفىالكتوباعقدفإنالحقيقةوفىهى.لهاالكتوبا."."فمبلغ

فيهايُكتبالتىالحالاتيناقشالتشريعهذالكن."النسوئين."الزفافعند

."ب."(.التشريعالأولالفصل)راجع."الإيروسين."النكاحعقدعندالكتوباعقد

يعقدأنالأبحقفمنالصغيرةأوالصبي!ابنتهنكاحيعقدمنالتشريعهذافىوالمقصود)1(

.الصغيرةابنتهنكاح

الثاق.الخطببوفاةترمَّلتالجملةفىوالمقصود)2(

ولايته.تحتمازالتابنتهلأنّالأبحقمنالنكاحعَقْدَىْمِنْالكتوبامبلغأى)3(

تحتوهىكتبالكتوباعقدأنمنالرغمعلىهىحقهامنالأولزوجهامِنْالكتوبافمبلغ)4(

.الأبولايةعنهاانتفتزوجهابهاودخلتزوجتأن.ممجردلأنهاأبيهاولاية

كتبالكتوباعقدلأنالأبحقمنالأولزواجهامنالكتوبا"مبلغ11أنيهوداالرباق-رى5()

إلىتستندالفقهاءجمهرةبينماالكتوبا"عقد11كتابةوقتإلىيستندفهوأبيهاولايةتحتوهى

ينكحأنفمجرد،الأبولايةتحتتكنلمالكتوبا"مبلغ11تسلمفعندالكتوبا"مبلغ11تسلموقت

افمبلغ1بهاالدخولبعدترمَّلتأوسُرَحتفإذاعنهاولايتهتنتفىبهاويدخلرجلاابنتهالأب

الفقهاء.جمهرةبرأىيؤخذالتطيقوعندحقهامنالكتوبا"
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-،نكاحهاعقدبعدأ)1(وزنتابنتها،محتهوَّدتالتىالمُتهوِّدةج-

يُغرَّمأولاأبيها)3(،بيتبابإلى،يخرجونهاأفلا)2(الشنق،عقوبتهاأ

حملهاكانوان،.زناهاعلىبشهوديأتلمإن1فضة)4(بمائة،زوجها

أمها،تهودأبعدقداسةفىووضعها،أمهاتتهودأنقبلأقداسةكيرفى

يُغرَّمأولاأبيهابيتبابإلى،يضرجونهاألا(،)ْالرجم،فعقوبتهاأ

حملهاكانوان،زناهاعلىبشهوديأتلموانأفضةبمائة،زوجها

إسرائيل،جماعةفىأكالبنتفهى،أمهاتهوّدبعدأقداسةفىووضعها

بابللأب،أو1،بيتبابلديهوليس،أبلهاكانإنشئ)6(،كلفى

أبيها"بيتباب"يُذكرفلمالرجم،عقوبتهاأ-موجودكيروالأب،بيت

)7(.للتشريحإلا21(22/تثنية)

علىِرَدِيّاًاسماًأشاعمنعقوبة21(-2291/تثنية)التوراةتناولت

ردياَاسماًأشاعلأنهالفتاةلأبىويعطوِنهافضةبمائةيُغزم."إسرائيلعذراء

عقدبعدزناهاعلىشهودهناكأى)حقاَالأمركانوإن،إسرائيلعذراءعلى

فىأىسنواتثلاثدونوهىابنتهامعهاوتهودتتهودتالئالأمالجملةهذهفىالمقصود)1(

نكاحها.عُقدأنبعدالبنتهذهوزنتالبكرحكم

بئمنالعذراءعقوبةوهو،الرجموليسالشنقهونكاحهاعقدبعدزنتإذاالمتهودةفعقوبة)2(

إسرائيل.فىفاحشةارتكبتلأنها،التوراةفىوردكماإسرائيل

إسرائيل.بئعذراءمعمتبعهوكمالشنقهاأبيهابيتبابالىلإخراجهاضرورةلاأى)3(

الحكمفهذاالتوراةعليهانصتالئفض!"مائة11بيغرمفلاردياًاسمازوجهاعنهاأشاعإذا)4(

فقط.إسرائيلبئعذراءعلىردياًاسمايشيعمنعلىيسرى

فىإسرائيلجماعةابنةمعتتساوىأنهاأىالموتحئبالحجارةمدينتهارجال-رجمهاأى)5(

يأتلمإذازوجهايغرمولاأبيهابيتبابإلىتخرجلالكنفقط،للموتالمفضىالرجمعقوبة

زناها.علىبشهود

تنطقأىإسرائيلجماعةمنالعذراءحكمفىفهىأمهاتهودبعدووضعهاحملهاكانإنأى)6(

زناها.علىبشهوديأتلمإنزوجهاويغرمأبيهابيتبابإلىوتخرج،الرجمعقوبةعليها

الرجم،وهىعقوبتهعلىالتوراةُنَصَّتْوالذىنكاحهاعقدبعدالبكرزناالتشريعهذايناقش)7(

مثلاًالأبلوفاةالأمرهذاتنفيذمنيتمكنوالمإنولكنأبيها،بابإلىالفتاةتخرجبأنوأمرت

الرجم.عقوبةتنفيذدونيحولولايمنعلاذلكفإن،للأببيتوجودوعدم
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مدينتهارجالويرجمهاأبيهابيتبابإلىالفتاةفيخرجوننكاحها(

أبيها.".بيتفىبزناهافاحشةارتكبتلأنها،الموتحتىبالحجارة

ردياًاسماًأشاعبمنالخاصالحكمأنليقرر،المشنافىالتشريعهذافجاء

علىإلايسرىلانكاحهاعقدبعدزنتالتىالصبيةعلىبالرجموالحكم

يسرىولاالتوراةفىوردكماإسرائيلجماعةمنالبكرأىالإسرائيليةالبكر

بكراً.كانتوإنحتىالمتهودةعلى
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،بالو!،أو1بالعقد،،أو1،بالمالابنتهيُنكِحأنللأبيحق)1(د-

نذورها)2(يُلغىوأنْكدِّها،مِنْ،تكسبهوأما،،اللُقطة1تجدهماحقهومن

حياتها)4(،فى،مالهاأثصرةمِنْيكلولاطلاقها)3(،وثيقةعنهاويتسلم

فى،مالهاأثصرةمنيكلأنهفىالزوجعليهزاد-تزوجت،إنْأ

،،توفيتإذاأودفنِها،أُسِرَتْإذاأوافتدائها،بنفقتهاويتكفل،حياتها

نأأعليهإسرائيلجماعةمِنْالمُعدم،الزوجأحتى:يهوداالربانىويقول

()ْواحدةونادبةالناى،عازفىأمناثنينعنلايقلما،لتأبينهايستأجر

طرقمنطريقةبأىبعدتبلغلمالئالصغيرةابنتهيزوجأنالأبحقمِنْأنّالمقصودوالمعئ)1(

تسلمحقهومن،الأولىفىالمالحقهفمن1/1(قيدوشين)المشناعليهانصتالئالثلاثالنكاح

الثالثة.الحالةفىلزوجهايسلمهاأنْحقهومن،الثانيةفىالنكاحعقد

يومأبوهانهاهاوإنا5(/03عدد)فىوردكماسماعهيومنذورهايلغىأنالأبحقفمن)2(

تثبتألابهانفسهاألزمتالئولوازمهانذورهافكلسماعه

ينسحبهذاإنأأبيهابيتفىصباهافىا16(/03عدد)فىوردمماالجمارافىاستدلواوقد

تفسيرهفىبذلكرمبمقالوقدلأبيها،صباهافىمكاسبهافكل،ابنتهعلىالأبحقوقكلعلى

16(.03/عدد)بمستدلاًالتشريعلذلك

نأأبيهاحقفمن،البلوغسنتصلأنقبلبها،الدخولقبلالفتاةسُرِّحَتإذاالمقصودوالمعئ)3(

طلاقها.وثيقةيتسلم

نأالأبيستطعفلالأمها،جدهاعنالإرثطريقعنأملاكللأبنةألتإذاالمقصودوالمعئ)4(

على-نريدالزوجأنحينفى،الأبفيرثهاالابنةماتتإذالكن،ابنتهحياةفىعائدهامنيأكل

إرثها.عائدمنيأكلأنحقهمنبهايدخلأنبعدأنهفىالأب

الرباقويعتقدالميتلتأبينبالناىومؤبِّنيننادبينيستأجرواأنالمشناعصرفىاعتادوافقد)5(

واحدةونادبةناىعازفىالأقلعلىيستأجرأنعليهيجبمعدماًكانوإنحئالزوجأنّيهودا،

وبالنادبة،بالناىموتاهمتأبينالزوج!أهلعادةمنكانإذاأنهالجمارافسرتوقد،زوجتهلتأبين

و-رىموتاها،معهكذاتفعللاأسرتهكانتوإنحئأسرتهاكعادةلزوجتهيفعلأنالزوجفعلى

ولامعهترتقىاالفقهي!للقاعدةتطيقاًأسرتهاكعادةلزوجتهيفعلأنالزوجعلىيجبأنهاالتنّاقام

يرىبينمامعه،تهبطولامعهترتقىفهىفقطحياتهافىالقاعدةهذهتطيق-رىفهوأمعهتهبط

نأالزوجعلىينبغىأنهويرىمعه،وترتقىالفقهي!القاعدةنطقموتهابعدحئأنهيهودا،الرباق

ونادبة.ناىعازفىعنيقللامالتأبينهايستأجر
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البلوغسنتصلحتىابنتهعلىالأبحقوقمفصلاًالتشريعهذايستكمل

ثمزوجتهعلىالزوجحقوقإلىالأبحقوقمنالتشريعينتقلثم،تتزوجأو

زوجته.تجاهالزوجواجبات

تحتهى،بهايُدخَلولمنكاحهاعقدالتىالفتاةُأالحقيقةفىهـ-

الأبسلمها،إنأبها)1(،للدخولالزوجلولايةتنتقلحتى،الأبولاية

وكلاءمحالأبسار،إن1،الزوجولايةتحتفهى)2(،الزوجلوكلاء

،إنأالأبولايةتحتفهى-الزوجوكلاءمحالأبوكلاءسارأو،الزوج

الزوج.ولايةتحتفهىالزوجلوكلاءالأبوكلاءسلمها

)القيدوشين(أيضاوهوالنكاحعقدأى)الإيروسين(أنذكرناأنسبقكما

تظلالفترةتلكوأثناءطويلةبفترة)نسوئين(بالزوجةوالدخولالزفافويسبق

عندئذ،الزفافموعديحينحتىأبيهابيتفىنكاحهاعقدالتىالفتاة

الخامسالفصلفىشرعواوقد،لبيتهويأخذهاالكلةتحتزوجهابهايدخل

،الزوجناحيةمنالتأجيلوكانزوجهابهايدخلولمالزفافموعدحلإذا

التىالفتاةتنتقلمتىويُحدِّدليستكملالتشريعهذاجاءلذابنفقتهاملزمفهو

هوكماأساساًالتشريعهذاشُرِّعوقدالزوجلولايةالأبولايةمننكاحهاعقد

تحتهىفطالماكاهنعلىنكاحهايعقدالتىللإسرائيليةالجمارا،فىمشروح

الحقوقكلعليهاحقهومن،الأبولايةتحتتعدنكاحهاعقدالئالفتاةأنالمقصودوالمعئ)1(

منتأكلفلاكاهنعلىنكاحهاوعُقدإسرائيليةكانتوَإِنْ،السابقالتشريعفىذكرهاالسابق

راشى.تفسيروفقالزوجولايةإلىبذلكفتنتقل،الزفافبغرضالكُلّةتحتتدخلحئالتروما()

الغرضلهذاأرسلهمالذينالزوجلوكلاءنكاحهاعقدالئابنتهالأبسلمإذاأنهوالمقصود)2(

التشريعفىذكرهاسبقالئوالواجباتالحقوقكلفىللزوجالأبمنالبنتولايةانتقلتفقد

نكاحهاوعقدإسرائيليةكانتإنراففقالالتشريعهذاحولالجمارافىانقسمواوقد،السابق

إنه:فيقولأسرافأماالكلّةتحتتدخلحئالترومامنتأكلفلاللزوجوسلمت،كاهنعلى

منتأكلأنحقهاومنالكلةتحتدخولهوالتسليمفهذا،الزفافبغرضللزوجسلمتإذا

التروما.
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ولايةمادامتالكهنةأنصبةأى)التروما(منتأكلأنلهايحقلاالأبولاية

.د(/Vيفاموتراجع)الأب

عزريابنإلعازارالربانىفسَّر)1(ابنتهعلىبالإنفاقملزمكيروآلأب

والبناتيرثوننالبنوٍ"يَفْنِه)3(:فىالكَرْمفقهاءأمام2(التفسيزهذا

البناتتتعيّشُلاأيضا(،)ْالأبوفاةبعدإلاالبنونيرثلاأىيتعيَّشْن)4(

أبيهن.وفاةبعدإلا

التشريعهذايناقش،ابنتهعلىالأببحقوقالخاصةللشرائعاستكمالا

مننفسهاتعولأنْللبنتيحقالأبوفاةبعدأنهوِيقررالابنةإعالةمسألة

أبناءهيعولأنْالأبعلىإلزامفلاالكتوبا."."عقدلشروطاستناداَأبيهاأولك

استنهاالتىالصدقةبوصيةعملإذاإلا،سنواتستمنأكبركانواإذاوبناته

بنفقةملزمالرجلأنكما."الجمارا:فىوردلماوفقارمبمكتبوقدالفقهاء

.سنواتستيِبلغواحتىالصغاروبناتهبنيهعلىبالإنفاقملزمفهوزوجته

لمفإنالفقهاءبوصيةعملاالبلوغحتىيعولهمأنْلهفصاعداالحينذلكومنذ

لأنه،بالوحشيةويصفونهبهيشهِّرونيرغبلموإنويحتقرونهيوبِّخونهيرغب

فىوليس،أفراخهيعولالذىالدنسالطيرمنأحطفهولذا،بنيهيعوللا

ابنته.إعالةعلىيجبرونهلاأى)1(

الدت(.المجمع)للسنهدرينرئيساتعيينهيومالتفسيرهذاإلعازارالرباقفسروقد2()

صفوفافيهيصطفونكانواالفقهاءلأنكرم"11عليهوأطلقديئتجمعأوديئمركزهوالكَرْم)3(

الهيكلخراببعدوتحولتفلسطينجنوبتقعمدينةويفنهقهئ(بنحاسشروحراجع)كالكرم

دينيةإصلاحاتعدةأدخلتيفنهوفىأورشليممِنْبدلاوالمدقالدتللتجمعمركزإلىوالحروب

كاىومدرسةهليلمدرسةبينالخلافُوحُسمَاهمينيم"1ودعاء"عسرهالشمونه11صلاةبينهامن

امسخت1معظمفيهاورُتّبالمشناترتيبَوتنطمأسسوُضعتيفنهوفى،هليلمدرسةلصالح

(.العبريةالمعارفدائرةراجع)عدايوت"

وهما:الكتوبا""عقدشروطعلىالفقهاءأضافهماتشريعانهما)4(

ى".11تشريعفىسيردكمابأمهمالخاصالكتوبامبلغالبنون-رثأنأ-

01(.)ىتشريعفىسيردكمانكاحهن،يعقدحئالأبأعيانمنالبناتتتعيشب-

مبلغالبنون-رثلاوهو:التشريعهذامنتشريعاستنباطإلىعزريابنإلعازارالرباقوذهب)5(

بذلكتُلزمكماالأبأعيانمنالبناتتتعيشلاكما،أبيهموفاةبعدإلابأمهمالخاصالكتوبا

أبيهن.وفاةبعدإلاالكتوبا"عقد11شروط
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يطبقالأمروهذا،السادسةسنبعدبنيهإعالةعلىيجبروهأنالفقهاءمقدور

ويجبمعروفدخللهكانإنلكن،دخللهيُعرفلاالذىالشخصعلى

حتىبنيهويعولون،بالإكراهتكفيهمصدقةمنهفيأخذونصدقةإخراجعليه

(.15ا-124/النكاحأحكامالشريعةتثنيةراجع)يبلغيا

مائتين،البكرتُحصِّل-كتوبا)1(،عقدالزوجألهايكتبلم،إنأ+

مائةيساوىحقلاًلهاكَتَبَ،إن1قضاء)2(،دارشرطلأنه،مائة،الثيبوأ

لكتوبتك"ضمانالىالتىالأعيانكل:"لهايكتبولمزوز،مائتىمنبدلاً

قضاء.دارشرطلأنهمُلزَم)3(،فهو

حتىالتاليةوالتشريعاتالتشريعهذاعليهايقومالتىالفقهيةالقاعدة

كلأنأىالقضاء،داراشترطتهقدالكتوبا."عقد."أنّهىالفصلهذانهاية

الكتوبا،عقدفىيكتبهالموإنللزوجمُلزمِةالقضاءدارأقرتهاالتىالالتزامات

وهما:الكتوبا."."صلبيتناولالتشريعوهذا

للثيب.ومائةللبكردينارمائتىعنيقلألاويجبالكتوبامبلغأ-

بنشمعوناستنوقدالكتوبا،مبلغلسدادكرهنالزوجأعيانوتُستخدمب-

82/ب(كتوبوت)جمارافىجاءكمالزوجتهيكتبأنالزوجعلىأنهشطح

بك.".الخاصالكتوبامبلغلسدادرهناأىلكتوبتكرهناًلىالتىالأعيان."كل

الدخولأوالزفافعندأوالعقدعندالزوجيكتبهالذىالعقدعلىويطلقمشتقاسم"كتوبَّا")1(

11المال11علىالاسمهذايطلقكما،عامةبصفلأزوجتهتجاهوواجباتهالتزاماتهويُضَمِّنهبالزوجلأ

خاص!.بصف!الزوجوفاةعندأوالطلاقعندفيهالتصرفلهاويحقلزوجتهبهيتعهدالذى

وإنبهملزمفالزوجلذاالطرفيناتفاقمننابعاوليسالقضاءدارإلزاممِنْشرطانهوالمقصود)2(

العقد.فىعليهوينصيكتبهلم

لمأنهمِنْالرغمعلىلكتوبتها،ضماناأعيانهكلتكونوأنالشرطهذاتنفيذعليهيجب)3(

منليس:يقولأنالزوجيستطعلالذاالشرطهذافرضتالئهىالقضاءدارلأنذلك،يكتب

11.الكتوباعقد11فىلكالمكتوبالحقلإلاحقك

II

http://kotob.has.it



لى"زوجةوأردّكِأفديكسُبيتِإذا"لها)1(يكتبلم،إنأح-

القضاء.دارشرطلأنه،،بتنفيذهأمُلزَم)2("لمدينتك"أعيدك:والكاهنة

فديتها،الزوجفعلى،الزوجةالغرباءسبىإذاأنهالكتوباعقدشروطمن

نإلكن،لهزوجةوتظلبيتهإلىفيعيدهاإسرائيلنسبمنزوجهاكانوإن

السبىفىوقوعهافبمجردأبيها،بيتإلىفيعيدهاكاهننسبمنالزوجكان

التشريعوهذاط(تشريعالثانىالفصلفىوردكما)عليهمحرمةأصبحت

فإنالقضاءداروضعمنشرطهوسبيتإذازوجتهبفديةالزوجإلزامأنيقرر

.بتنفيذهمُلزَمفهولزوجتهالكتوباعقدفىالزوجيكتبهلم

الكتوبا.عقدفىلزوجتهالزوجيكتبلمإن)1(

فىلهايكتبأنفعليهولذلكعليهتحرمالشىفىووقعتكاهنزوج!كانتإذاوالمقصود)2(

ملزمفهوهذالهايكتبلموإنأبيكلبيتأىلمدينتكوأعيدكأفديكسبيتإذاالكتوبا:عقد

القضاء.داروضعمنشرطلأنهبتنفيذه
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وثيقةهىها:قالوانبفديتهامُلزم،الزوجأسُبيَتْ،إنأط-

،إنله)2(01يُسمحلا-به)1(تفتدى،بهاالخاعىالكتوباومبلخطلاقها

طلاقهاوثيقةهىها:قال،إن1،بتصريضها)3(ملزمالزوجأمرضتْ

له.يُسمح-نفسهاتُصرِّضى،بهاالخاعىالكتوباومبلخ

فىوقعتالتىزوجتهبفديةملزمالزوجأنالسابقالتشريعقررأنبعد

زوجتهبفديةالزوجإلزامبينفرقاًهناكانليوضحالتشريعهذاأتى،السبى

مرضت.إنزوجتهبعلاجإلزامهوبين

لتفدىبهاالخاصالكتوباومبلغالمسبيةزوجئطلاقوثيقةهىهاالزوجقالإذاوالمقصود)1(

به.نفسها

الشى.فىوقعتحينبفديتهامُلزملأنهفديتها،مننفسهبإعفاءلهيسمحلاوالمقصود)2(

طلقهاإنلكنبإعالتهاملزموهووالإعالةالإعاشةضمنيدخلالعلاجلأنبعلاجهاملزمأى)3(

علىإلزامفلالها،بطلاقهعلاجهامننفسهبإعفاءلهيُسمحنفسها،لتعابمالكتوبامبلغوسلمها

مطلقته.يعولبأنإنسان

زوجتهالزوجوإعالة،الإعالةضمنيدخلفالعلاجالنتشريعهذامغزىالجماراأوضحتوقد

أكلهمقابلزوجتهالزوجفديةلكنيدها،عملمقابلأخذتوقديدها،عملمنتكسبهمامقابل

لملأنهاالكتوبا،.ممبلغنفسهاوتفدىيطلقهاأنلهيسمحلالذاإرثهاعائدمنأىمالهاممرةمن

52/ب(كتوبوتراجع)الآنحئإرثهاعائدمنأكلهمقابلمنهتأخذ

نأوجدإذاأماتبرأ،حئيعالجهاأنزوجهاعلىيجبمرضتاذاالزوج!إن:فكتبرمبمأما

عالجىأوبك،الخاصالكتوبامبلغهوهالها:فقالعلاجها،فىكثيراوسيتكبدسيطولالمرض

ولكنله.يسمحون-وسأرحلالكتوبامبلغهووهاطالقأنتأوالكتوبا،مبلغمننفسك

(17فقرة41فصلالنكاحأحكامالشريعةتثنية)راجع،التصرفهذاتقرلاالتقاليد

نإلكنالفراشطريح!لي!ستالئالمرأةعنيتحدثالتشريعفإندوادبنابراهامالرباقلرأىووفقا

بهاالخاصالكتوباومبلغطلاقهاوثيقةهىها11يقولأنلزوجهايسمحفلا،الفراشطريح!كانت

.2141/تثنيةبخصوصسفرى"11فىشرعوهمماكلامهصح!علىبدليلوأتى11نفسهالتعابم
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يرثونمنىلكيكونونالذينالذكورالأبناء":لهايكتبلم،إنأي-

إخوانهممح،الميراثفىأأنصبتهمإلىبالإضافةبكالخاعىالكتوبامبلخ

?،أخرىأممنأ

قضاء.دارشرطلأنه،،الشرطبهذاأملزم،الزوجأ

زوجهاقبلالزوجةماتتإنلذا،زوجتهيرثالزوجفإنللشريعةوفقاً-

هنامنزواجها،عندأبيهابيتمنمعهاحملتهالذىالمتاعكلزوجهافيرث

قبلتموتأنخشيةلائقبمتاعابنتهتجهيزعنالأبيمتنعأنالفقهاءخشى

الفقهاءعدللذلك،أسرتهترثهموتهوبعدمتاعها،الزوجفيرثزوجها،

يرثونالأبناءفجعلواابنهيعطىكماابنتهالأبيعطىحتىالكتوباعقدشروط

الزوجةماتتإنأى،!تشريعفىوردكما)بأمهمالخاصالكتوبامبلغ

الكتوبامبلغ،لهتلدهمالذينالذكورأبناؤهاسيرثموتهفبعد،الزوجقبل

أبيها.بيتمنمعهاجلبتهالذىوالمتاع

،أحفادهإلىبالإرثسينقللابنتهسيمنحهالذىالمتاعأنالأبعلموإذا

وهذاالذكور."الأبناءكتوبا."يسمىالتعديلوهذالائقبمتاعيجهِّزهاسوف

لمفإنقضاءدارشرطوهوالتعديلبهذاالزوجإلزامأنليوضحجاءالتشريع

.بتنفيذهملزمفهوالكتوباعقدفىيكتبه
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ويتعيَّشْنبيتىفىيُقِمْنَمنىلكيكنَّاللاتىالإناثالبنات"-،"أي

قضاء.دارشرطلأنه،الشرطبهذاأملزم"يُنْكَحْنَحتىأعيانىمِنْ

نأالكتوبا،عقدشروطمنأن(الفصلهذامنو."."تشريعفى)وتقررسبق

حتىوفاتهبعدأبيهنأعيانمِنْيتعيشْنالبلوغسِنّيصلنَلماللاتىالبنات

فىالإقامةشرطالشرِطهذاعلىليضيفالتشريعهذاوجاء،نكاحُهُنّيُعْقَدَ

فإنالسياقفىلهوتابعاَالسابقللتشريعمُتِمِّمَاًيعدالتشريعوهذاأبيهنبيت

القضاء.دارعنصادرشرطلأنهبهملزمفهوالشرطهذاالزوجيكتبلم

فىترمّلكفترةطيلةأعيانىمنوتتعيشينببيتىتظلّين"-،"بي

رجاليكتبكانهكذاقضاءدارشرطلأنه،،الشرطبهذاأملزمبيتى

أورشليمكرجاليكتبون،الجليلرجالوكان،لزوجاتهمأ)1(أورشليم

مبلخإعطائكفىالورثةيركبحتى":يكتبونفكانوايهودارجال،أماأ

وسرّحوها)3(الكتوبا،مبلخأعطوها،الورثةركبفإنعليهوبناءالكتوبا")2(

يبدوالنصلهذاووفقاالنصكهذاالكتوبَّاعقودفىلزوجاتهميكتبونأورشليمرجالكانأى)1(

لكىتأخذهأنمنهايطلبواأنالورثةيستطعفلاالكتوبا،مبلغأخذفىترغبلمإنالأرملةأن

إعالتها.منأنفسهميُعْفوا

الورثة-رغبحئأعياقمِنْوتتعيَّشينبيئفىتظلِّين11لزوجاتهميكتبونيهودارجالكانأى)2(

11.الكتوبَّامبلغإعطائكفى

مبلغأبيهمأرملةيسلمواأنفبمقدورهمالورثةبيدالأمرفإنيهودارجاللنصوفقاأنهأى)3(

رجالعنيختلفونهذافىوهمإعالتها،منأنفسهميُعفوالكىهى،ترغبلموإنحئالكتوبا،

فَمِنْ،تتزوجولمالكتوبا.ممبلغوتطالبالقضاء،لدارتلجألمالأرملةأنفطالما،والجليلأورشليم

رجال11:الأورشليمىالتلمودفىقالواالكتوبا.وقدعقدكشرطزوجهاأعيانمنتتعيَّشأنحقها
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هذاالكتوباعقدفىلزوجتهيكتبلمالذىالزوجحالةيتناولالتشريعهذا

قضاء.دارمنصادرشرطلأنهبهيُلزمذلكورغمالشرط

الخامسالفصل

الثيب()ومائتينالبكرتُحصِّل،:الفقهاء1قول)1(منالركمعلى-أ

)2(،آلافعشرة،المبلخلهذاأيُضيفأن،الزوجأركبفإذا-مائة

عليهاالعقد)بعدالإيروسينبعدسواء،سُرِّحتأو،ترمّلتوانفليضف)3(.

-بها(والدخولعليهاالعقد)بعدالنسوئينبعدأوبها(الدخولوقبل

)بعدالنسوئينبعد:عزريابنإلعازارالربانىيقول)4(،الكلفتحصِّل

بها(الدخولوقبلالعقد)بعدالإيروسينبعد(،)ْالكلتحصلبها(الدخول

الإضافى،المبلخ1لهايكتبلمفهو)6(مائةو)الثيب(مائتينالبكرتحصل-

نأفى،الزوجأركبإذا:يهوداالربانىيقولبها)7(،الدخولبغرضىإلا

علىيحافظواولممالهمعلىحافظوايهودارجالأما،مالهمعلىلاشرفهمعلىحافظواالجليل

قهئ(.شروحراجع)أورشليمرجالكمسلكوالشريعة:شرفهم

للثيبوبالنسبةكتوباكمبلغدينارمائئللبكرفرضواأنهممِنْالرغمفعلىالفقهاءهناالمقصود)1(

ز"(.11تشريعالرابعالفصلراجع)دينارمائة

يساوىفالمانةدينارألافعشرةالفقهاءحدَّدهالذىالكتوبالمبلغيضيفأنالزوجرغبإذا)2(

دينار.ألافعشرةيساوىمانةمائةإذندينارمائة

نإ:يقاللماصح!لاأنهليوضحجاءالتشريعهذاأنالجمارافىشُرحوقد،يضيفأنْبإمكانه)3(

أنْبإمكانهزوجفكلشيئايملكلاالذىالمعدمشأنمنيحطوالالكىالكتوبامبلغحدّدواالفقهاء

الكتوبامبلغإلىيضيفأن-رغبفمنالإضافى"كتوبامبلغ11يضيفهماويسمىيشاء،كمايضيف

I(.667المعينالحجرإلىاستناداقهئشروحراجع)يضيفأنبإمكانهدينارألافعشرةحئ

.الزوجأضافهالذىالإضافىالكتوباومبلغالأساسىالكتوبامبلغتحصلأى)4(

11.تناقاما11معيتفقهذافىوهو)5(

تحصلفلاالإيروسين،بعدأىبهاالدخولوقبلعليهاالعقدبعدسُرِّحتأوترمَّلتْإذاأى)6(

إضافة.دونفقطالأساسىالكتوبامبلغتحصلأى،مائةوالثيبمائتينإلاالبكر

فليسبهايدخللمأنهوبمابها،الدخولبغرضإلاالإضافىالمبلغيكتبلمالزوجأنوالمقصود)7(

عزريا.بنإلعازارالرباقبرأىيؤخذالتطيقوعندالإضافةحقهامن
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)9(،مائةمنكتسلمت:هىوتكتب)8(،بمائتينعقداللبكريكتب

1(،زوزا)ْخمسينمنكتسلمت:هىوتكتبمائة(للثيبا،يكتبوأ

للثيب(وا،مائتينمنأقلللبكر،يكتبأمنميئير)11(:الربانىيقول

زنا)13(.جماع،فنكاحهأ-)12(مائةمنأقل

مبلغمنينقصأويضيفأنالزوجرغبإذامسألةيناقشالتشريعوهذا

للثيب.وبالنسبةللبكربالنسبةالفقهاءقررهالذىالكتوبا

المبلغ.هذايقلّلأنالزوجمقدورفىفليسالفقهاءكتشريع.ممائتينكتوباعقدوالمقصود)8(

عنتتنازلٍأنهاأىصوريا،دينارمائةمنهتسلمتأنهالزوجهاتكتبالزوج!أنوالمقصود)9(

شيئا.منهتتسلملمبينما،المثالسبيلعلىدينارمائةمنكتسلمتفتقولالكتوبا،مبلغمنجزء

أنهاوتكتب،الفقهاءكتشريعدينارأوزوزامائةالزوجلهايكتبللثيببالنسبةكذلك)01(

الأساسى.الكتوبامبلغمنينقصالزوجأنأىزوزا،خمسينتسلمت

بأنحئولا،طريقةبأىإنقاصهيمكنلاالأساسىالكتوبامبلغإنميئير:الرباقيقول11()

11.كذامنكتسلمت11لزوجهاالزوج!تكتب

مبلغحقهاومن،باطلفشرطهمائةمنأقلوللثيبمائتينمنأقلللبكريكتبمنأى)12(

صحيح.شرطهأنالزوج!اعتقدتوإنحئكاملا،الكتوبا

لهايكتبأندونواحدةساعةولوبزوجتهيختلىأنالرجلعلىيحرم11ميئيرالرباقويعتقد)13(

ميئير.الرباقرأىيعتمدوالشرعالكتوبامبلغأنقصإذاباطلاًالعقدويُعدّكتوبا"عقد
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لتجهِّز،)2(الزوجطلبهامنذشهراً،عشراثنىالبكر)1(يمنحونب-

نفسه،)3(ليجهزالرجليمنحونكذلك،المرأةيمنحونومثلمانفسها

(بهنّ)ْيُدْخَلولمالأجلبلخ،إذاأيوماًثلاثين،أيمنحونهاو)الثيب()4(

الزوجكانإن1(الكهنةأنصبةمن)التروما)6(منويكلنمالهمنيكلنَ-

)منالتروما)7(من،مئونتهاأكليعطونها:طرفونالربانىيقول،،كاهناً

لديهاليكونوذلك،الزوجطلبهايوممنشهراًعشراثئنكاحهاعُقِدالئالبكريمنحونأى)1(

الوقت.منمُتّسع

.الزواجيلزممماوغيرهازينتهاوأدواتملابسهالتجهزأى)2(

وللوليمة.للزفافو-رتبيعدلكىشهراًعشراثئالرجليمنحونأنهموالمقصود)3(

لديهالأنهافقطيوماًثلاثينالزواجلهاسبقالئالثيبهناوالمقصودالأرملةيمنحونأنهمأى)4(

السابق.زواجهامناحتياجاتها

راجع)الرجلجانبمنالتأخيركانإذاماحالةفىالتشريعهذاأنّالجماراشرحتوقد)5(

قهئ(.شروح

تأكلمكانالهايفردأنالزوجوعلىالتروما،منتأكلأنْلهايحلّ،كاهناًالزوجكانإذاأى)6(

المرأةبحرمانيعتقدمنلرأىووفقاالتروما،كأسمنأختهاأوأخاهاتسقىأنخشية.ممفردهافيه

نأفبما،التشريعمقدمةفىأوردناكما،عاهةأوخلقىعيببهايظهرأنخشيةالتروماأكلمن

منخلوهامنوللتأكدلفحصهاقريباتهالزوجفيرسلبإعالتهاملزمالزوجوأنبلغقدالزفافأجل

.العاهات

(Y)الحيضأثناءفعليهاالتروما،منمئونتهاكليعطهاأنالزوجرغبإذاأنهطرفونالرباقيرى

غير)منحولينطعاماًبثمنهاوتشترىالتروماتبيعأن-الترومامنالأكلعليهايحرمحيث-

زوجهايلزمبهاالدخولفبعدبها،الدخولبعدالكاهنزوج!علىيطقلاماوهو(الكهنةأنصب!

ونفاسها.حيضهالفترةحولينطعامالهايوفربأن
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)8(الحولينمنالنصف،يعطونهاأعقيفا:الربانىويقول(،الكهنةأنصبة

(.الكهنةأنصبةمن)الترومامن،الاَخرأوالنصف(الكهنةأنصبةكير)

الزفافيتمالزمنمنفترةوبعد،المرأةيستنكحالرجلكانالمشناعصرفى

يتكفلولاأبيهابيتفىتقيمالمرأةكانتالفترةتلكوخلالبها،والدخول

أنصبة)الترومامنتأكلأنلهايحلفلاكاهناًالزوجكانوإنبإعالتهاالزوج

منتأكلأنلكاهنأُنكِحتالتىللمرأةتبيحالتوراةأنمنالرغمعلى(الكهنة

فهوفضةشراءأحداًكاهناشترىإذا2211/لاويينفىوردكماالتروما

فىلإقامتهانظراًالترومامنتأكلأنعليهاحرمواالفقهاءلكنمنه(يأكل

وهىالترومامنكأسلهايخلطأنمنخشيتهمتحريمهموسببأبيها،بيت

شروطإلىالتحريميردمنومنهمأختها،أوأخوهامنهفيشربأبيهابيتفى

لوقوعباطلاالعقدفيعدعاهةأوخلقىعيببهايظهرأنوخشية،النكاحعقد

15(.22/لاويينالتوراةحرمتهماوهو)الترومامنأجنبيةتأكلوبذاالغرر،

للدخولمحدداًموعدايشترطولمامرأةنكحمنوضعيناقشالتشريعوهذا

الأجلبلغتالتىالمرأةحكموما،الزفافموعدتحديديتمكيففيناقشبها

بها.يُدْخَلولم

أيضاًحولينلفظويطلقللمعبد،ولاللكهنةولاللّهلايخصصولمدنيوى.ممعئاسماحولين"1)8(

تقدملاالئالذبائحعلىويطلقتروما(،)الكهنةأنصب!منهايؤخذأنبعدوالغلالالثمارعلى

قُداشِيم.تسمىالئالقرابينتلكعنلهاتمييزا،كقربان

غيرمنمئونتهانصفويعطوهابهادخلالئالكاهنزوج!ZLALAAهاjIAيعاأنعقيفاالرباقفيرى

.الأيامبقيةمنهتكلالكهنةأنصب!منالآخروالنصفحيضها،فترةمنهلتأكلالكهنةأنصب!

07

http://kotob.has.it



التروما)2(منيُطعمهالا(ذريةدونالمتوفىالزوجأخو)اليافام)1(-ير

أشهروستة،الِزوج،ذمةفىأأشهرستةقضت،إذا1(الكهنة)أنصبة

ذمة،فىأكلها،شهراَعشرالاثنىقضتأإذاحتى،اليافام،ذمةفىأ

عشرالاثنىقضتإذاأأو،اليافام،ذمةفىأواحديومباستثناءالزء!

لا-الزوج،ذمةفىأواحديومباستثناءاليافام،ذمةفىأكلها،شهرا

دار،قررأوقد)4(.الأولينتشريحهذا()3(الكهنة)أنصبةالترومامنتكل

يتزوجأنوعليهذريةيخلفأندونأخوهماتمنوهوكاهننسلمناليافامهناالمقصود)1(

انظر)إسرائيلمناسمهيمحىلاحئالمتوفىللزوجالزيج!تلكمنالبكرالابنوين!سب،أرملته

6(.-255/تثنيةاليبومشريعة

مادامتالتروما(،)مناليبومشريعةتطيقتنتظرالئأخيهأرملةيُطعملااليافامأنالمقصود)2(

أحداًكاهناشترىإذا)2211/لاويينفىوردإنهقيلوإذابها،يَدْخُللموبعدتطقلمالشريعة

وإنماوهوشراءهلي!ستأخيهأرملةأى)اليافاما(أنالجماراردتفقدمنه(يكلفهوفض!شراء

شئ.كلفىزوجتهتعداليبومشريعةعليهاتُطقحينلكن7/د(يفاموتفىكما)أخيهشراء

فىجاءكماللزفافنفسهالتجهزشهراعشراثئومُنحتلكاهنأنكحتالئهناالمقصود)3(

الزوجأخىأىاليافامانتظارفىأشهرستةوظلتأشهرستةمروربعدفماتالسابقالتشريع

اليافاموانتظرت،الزوجماتثمواحديومباستثناءكلهاٍشهراعشرالاثئقضتالئأو-المتوفى

ذمةفىواحديومباستثناءاليافامانتظارفىكلهاشهراعشرالاثئمكثتالئأوواحدا،يوما

بإعالتهايلزملمنكاحهاعقدمنلأنالتروما-منتأكلأنعليهايحرمالأحوالتلكفى،الزوج

قضتإذاإلاالترومامنتأكلانلهايحلفلا،حياتهفىالترومامنتكلبأنلهايسمحلموبالتالى

حياته.فىالترومامنوتأكلبإعالتهاملزمايصبحثمومنذمتهفىكلهاشهراعشرالاثئ

منوتكلمالهمنتأكلبها،يدخلولمالأجلبلغإذا11يقولالذىالسابقالتشريعأى)4(

هذامنالجملةتلكتفسيرفىراشىرأىوهذاالأولونالفقهاءشرعهالتشريعفهذاالتروما"

قهئ(.شروحراجع)مبرطنوراالرابرأىوكذاالتشريع
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حتى(الكهنةأنصبة)الترومامنالمرأةتكلألا(:خَلفَهم)ْالذىالقضاء

بها.يُدْخل

اثنىوأمهلتلكاهنأنكحتالتىالمرأةوضعمناقشةالتشريعهذايواصل

تطبقثمومنالأثناء،تلكفىالزوجوماتللزفافنفسهالتجهزشهراعشر

لا.أمالترومامنتأكلهلالأجلبلغإذاحكمهاهووما)اليبوم(شريعةعليها

هىفها،،للهيكلأكدها)1(منزوجته،تكسبهأماأَوْقفَمَنْد-

الربانىقال)4(،مقدسميئير:الربانىقال-)3(يتبقىماوتَطْعَم)2(تعمل

(.مقدسكير)()ْحولينهسندلار:يوحنان

ماعلىالحصولفىوحقهزوجتهبإعالةالزوجإلزامحولالاَراءاختلفت

الفقهاءوأضاف،زوجتهبإعالةالزوجإلزمهوالأصلوهلكدها،منتكسبه

مقابلإعالتهاالفقهاءوأضافالأصلهوكدهاأنأمإعالتها،مقابلكدها

بلغوإنحئالتروما"11منلكاهنأنكحتمنتأكلألاقرر:خلفهمالذىالقضاءدارإنأى5()

السببالجماراأوضحتوقدالكله،تحتبالدخوللكنفهتنتقلحئوذلكبها،يدخلولمالأجل

غيرخارجيافحصاففحصهن،قريباتهتكتشفهلمخلقىعيبأوعاهةظهورمنخشيتهموهو

غررشراءشراؤهيصبحوبذابها،دخولهبعدداخلىعيبظهورمنيخشونفهمولذاكاف

1(.0)22/لاويينفىجاءكمامخرموهوالتروما"منأجنبي!وتأكل11

".للهيكلكدهامنزوجئتكسبهماأوقفتقد11الزوجقالإذاوالمقصود1()

وتطعملهاتكسبهفما"أعملولنأطعملنزوجتهقالتإذاإنهالجمارا:فىالجملةتلكفسروا)2(

للهيكل.يوقفهأنزوجهامقدورفىوليسنفسهإ،

دينار61/يعطهاولازوجتهيُطعمالذىالزوجوضعيناقشالتشريعهذاأنالجمارا،فىفسّر)3(

وليسلهاهويتبقىفماطعامهاعنكدهامنتكسبهمازادإذاالحالةهذهففىلنثرياتها،أسبوعيا

مخصمنيعدفلا،للهيكلمخصصاكدهامنزوجئتكسبهممايتبقىما:الزوجقالوإذالزوجها،

،الزوج-رثهاانوبعدالزوج!،وفاةبعدلكنحقه،منوليسيملكهلالأنهحياتها،فىللهيكل

مقدسا.يعدأىللهيكلمخصصايعدميئير:الرباقيقولكماكسبتهممافالمتبقى

الهيكل.خزانةعنككنايةيستعملكما،الهيكللخزانةأوقفأوخُصّصماتعئمقدس)4(

أنمنالرغمفعلىبعد،يحزهلمشيئاللهيكليخصصأنالإنسانبإمكانأنيعتقدميئيرفالرباق

هذاعلىحصلقديكنلم-كدهامنزوجتهكسبتهمماالمتبقىخصصالذىالوقتفىالزوج

وقع.قدالتخصيصأوالتقديسأنإلا،المتبقى

بلمقدسايعدلاالإرثطريقعنللزوجانتقلالذىالمتبقى"11أنفيرىيوحانانالرباقأما)5(

بعدعليهيحصللمشيئاللمعبديخصصلاالإنسانلأنحولين

ميئيرفالرباقالمتبقى،حولهسندلاريوحنانوالرباقميئيرالرباقبينخلافايسجلالتشريعفهذا

عليهيقعلاأى(حولين)يعدهيوحنانوالرباق،التقديسعليهوقعأى(مقدس)أنهيرى

التطيق.عنديوحانانالرباقبرأىويؤخذ،التقديس
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التوراةفىوردمماذلكواستشفواالأصلهىالإعالةالشريعةففىكدها،

لقاءالزوجيأخذهكدهامنتكسبهماأنالفقهاءإستنهناومن21/15()خروج

ط(التشريع)فىالفقهاءوحددطوف(يوموإضافاتبرطنورا)راجعلهاإعالته

عنيزيدكدهامنالمرأةتكسبهماكانوإذاالمرأةمنالمطلوبالعملحجم

منأيضاالمتبقِىوهذاكدها."منيتبقىما."يسمىماهوفهذاإعالتهاتكلفة

لاحتياجاتهاأسبوعياَلزوجتهيعطيهالذىالدينار61/."مقابلالزوجحق

وأن،الأصلهىالزوجةإعالةكانتوإذا(،ظ."تشريعفىسيرد)كما

تقولأنالزوجةفبمقدورإعالتهالقاءكدهامنتكسبهماأضافواقدالفقهاء

النفقةعنلزوجهاتتنازلأنحقهامنأى."أعملولنتعولنىلن."لزوجها

حقها.منيصبحكدهامنتكسبهوما

وتخبز،،تطحن:لزوجهاالزوجةتؤديهاالتىالأعمالهىتلكهـ-

إذا.الصوف(تغزل)و،الفراشلهتُرتِّبابنها)1(،وتُرضحتطهو،،تغسل

تغسل،ولاتخبز،ولا،تطحنلا-،أبيهابيتمنأجاريةجلبت

)2(ثلاث،جلبتإذا1ابنها،ترضحولاتطهو،لا-اثنتين،جلبتإذاأ

تجلس-أربح،جلبتإذا1،الصوف(تغزل)ولا،الفراشلهترتبلا-

جاريةمائةجلبتإذاحتىإليعزر:الربانىيقول،،تُنعَّمأ)3(العرشعلى

والربانى.للفسوقتؤدىفالبطالة)4(،الصوف(كزل)علىيُجبرها-

(عملا)ْزوجتهتؤدىألاأيضانفسهعلىنَذرَمَنْ:يقولجمليئيلبنشمعون

للكاَبة.تؤدىفالبطالةالكتوبا،مبلخويعطيهايُسرِّحهاأنفعليه-

قهئ(.شروحراجع)أخرىامرأةمنابنهترضعولاهىابنهاترضعالمقصود1()

الئالكبيرةالسبعةالأعمالمنعملبأىتقوملاأبيهابيتمنجوارىثلاثجلبتإذاأى)2(

فقط.البسيطةالأعمالتؤدىولكن،التشريععليهانص

الشخصلجلوسالمخصصالمكانأوالمجد،كرسى.ممعئالمشناعصرفىمستحدثاسم"قتدرا")3(

صغيراً،أوكبيراأ!نسواءالأعمالمنعملبأىتقومولاتُنعَّمأنهاوالمقصودالجاهذىالمحترم

شابههوماالكأسكملءالحببدافعلزوجهاالزوج!تؤديهاأعمالاهناكأنالرغمعلى

(.t/41كتوبوت)

عمل.بدونتجلسلاحئالنساءتناسبصناعةفهوالصوفغزلعلىيجبرهاالجملةومعئ)4(

.الأعمالمنعملبأىزوجتهمنينتفعألانذرمنالجملةفىالمقصودوالمعئ(5)

73

http://kotob.has.it



هذاجاء،الزوجحقمنهوكدهامنالمرأةتكسبهماأنعرفناأنبعد

هذاوأحصىلزوجهاتؤديهاأنالمرأةعلىيجبالتىالأعمالليفصلالتشريع

فلمشابههوماالكأسكملء،البسيطةالأعمالأما،كبيرةأعمالسبعةالتشريع

عنها.الكلامأولإيرادهاضرورةيجد

يقولوِن:شَّماىبيت)1(-زوجتهيُجامحألانفسهعلىنَذرإذاو

،30)واحداَسبتاً،تصبرأ:يقولونهليلوبيت)2(،سبتين،تصبرأ

يوماً،ثلاثين،تصبرأإذن)4(دونالتوراةلتعلميضرجونالذينالدارسون

)6(:التوراةفىعليهالمنصوعىالجماعواحداً،سبتاً،تصبرأ-(الفَعَلة)ْ

فىمرة-الحمَّارونالأسبو3فىمرتين-الفَعَلة)8(:يومكل-المتنزِّهون)7(

زوجته.يجامعألابالنذرنفسهعلىالزوجحرَّمإذاوالمعئ1()

مبلغويعطهايطلقهانذرهعلىأصرإذاذلكوبعدأسبوعينتصبرأنالزوج!علىأى)2(

الكتوبا.

منحكمهميستنبطونش!اىفمدرسةوهليلش!اىمدرسئبينالحلافسببالجمارافسرت(3)

أماخلالهما،زوجهايباشرهالاوبالتالى،أسبوعينلمدةنجسةوتظلأنثىتضعالئالوالدةحكم

التوراةفىوردتكماأيامسبعةحيضهاومدةالحائضحكممنحكمهمفيستنبطونهليلمدرسة

ب(.1/6كتوبوت)

وللتعلُّم.للدراسةأخرىلمدنيسافرونالذينالمتزوجونالتوراةدارسوالمقصود)4(

موافقتهن.أوزوجاتهمإذندونأخرىمدنفىيشتغلونالذينالعمالأى)5(

فىالرجلعلىوفرضتهاالتوراةعليهانصتالئالفريض!أوالشريعةأى)6(

ينقصهاألاعليهالمفروضالمراتوعددومعاشرتها،وكسوتهاطعامهايُنقصلا1(.21/خروج)

التشريع.هذافىمفصللأفهى

(Y)"هذهعلىرمبمأضافوقدعمل،بدون،جوَّالمُتترِّه،.ممعئالمشنااستحداثمناسم"طيَّال

المدلل.،المعافىالمعاق

بها.يقطونالئالبلدةنفسفىبأعماليشتغلونالذ-شالعمال)8(
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ستةكلمرة-البحَّارون،يوماًثلاثينكلمرة-الجمَّالونالأسبو3،

9(.إليعزلأالربانىأقوالأشهر،

ليناقشالتشريعهذاجاءعملاً."زوجتهتؤدىألا."ينذرومنالنذرذكرعلى

."الجماع."شريعةإلىذلكبعدتطرقثم."زوجتهيجاءألانذر."منوضع

عام.بوجه

الكتوبامبلخمنينقصونهاالناشز(،زوجها)1()عننفسهامنعتمن+

دنانيرثلاثة:يهوداالربانىيقولأسبو3)2(،،كلعنأدنانيرسبعة

يوساىالربانى(،كتوبتها)ْيساوىمايُنقصها)4(؟متىإلى)3(،ونصف

آخر)7(،مصدرمنترثفقد)6(،نهايةمالاإلىالإنقاعىفىيستمر:يقول

إلىلهايضيفون)8(،زوجتهعننفسهالرجلمنحإذاوكذامنها،فيُحصِّل

يتعلقفيماالفقهاءمعهيختلفلكنالجماعمراتعددفىإليعزرالرباقبرأىويؤخذ)9(

وألسنتينحئزوجاتهمإذندونالتوراةلدراسةيذهبواأنالدارسينحقمنأنو-رونبالدارسين

2(.4/1النكاحأحكام،الشريعةتثنيةراجع)برأيهمويؤخذ،سنواتلثلاث

نفسهاتمنعالئأىالناشزوهىجديدةدلالةالمشنالهاأضافتوقدمتمرِّدة.ممعئامُوردِتْ"1)1(

وأبغضته.بَعْلِهاعلىاستعصتالمرأةونشزت()والبعدالجفوةفالنشوززوجهَاعن

سبعةزوجهاعننفسهاتمنعالئبالزوج!الخاصالكتوبامبلغمنينقصونالفقهاءأنوالمعئ)2(

.أسبوعكلعندنانير

زمنفىأمادينارنصفالتلمودفترةفىوتعادلقديمةرومانيةفضي!عملةعيق""طربا)3(

ونصفدنانيرثلاثةتساوىإذاعيقطربافالسبعةدينار،4/3تعادلفكانتالرومانيةالأمبراطورية

قهئ(.شروحراجع)التلمودزمن

كتوبتها.مبلغمنويُنقصيُبقيهامئإلىالمقصود)4(

بدونوتخرجيُسرِّحهاوعندئذشيئاالكتوبامبلغمنلهايتبقىلاحئزوجتهلُمقىأنهوالمعئ)5(

كتوبا.

علىظلتطالماوينقصها،يسرحهاولايبقيهاأنالزوجحقمنأنيوساىالرباقرأىمن)6(

أعيانها.منأنقصهاوإنحئنشوزها،

نشوزها.بعدأخرمصدرمنأعياناًترثفقد)7(

11.المعاشرة11بفريض!زوجتهتجاهيقوملامنوكذلكأى)8(
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دينار:يهوداالربانىيقولأسبو3)9(،،كلعنأدنانيرثلاثةكتوبتها

1(.)ونصف

منأقل،لاأيعطيها)1(،ثالثطرفطريقعنامرأتهيعولمنح-

شعيرمكاييلأربعةأو،بيضةوأربعينثمانىيزنماأقمح)2(مكيالى

الشعيرلهايُخصصلم:يوساىالِربانىJIB،بيضةوتسعينستاًمايزنأ

زنةأمكيالنصفويعطهالأدوم)3(،مجاوراَوكان،يشماعيلالربانىإلا

أربعِزنةأومكيالازيتاَ،،)4(لتروأربحالبقولمنِ،بيضةعشرةاثنتى

مجففاتيناً،دينارمائةأزنةمانةأومجففاً،تيناَ،بيضةوعشرين

فىالزوج!رغبتوإنأسبوعكلعندنانيرثلاثةالكتوبا،مبلغإلىيضيفبأنالزوجيلزمون)9(

التطليق.علىيجبرونه،الطلاق

هذاالجماراوفسرتأسبوعكلعنونصفاًديناراًكتوبتهاإلىيضيفوابأنيهوداالرباق-رى1()0

تمنعمَنْغرامةفإنلذلك،المرأةالميفوق،زوجتهعليهتستعصىعندماالزوجألمَبأنالحكم

أكدواالربانينأنّالجمارافىوجاءزوجتهيعاشر"11لاالذىالزوجغرامةتفوقزوجهاعننفسها

11لها:يقولونالقضاءدارمنمندوبينوإرسالالآخر،تلوالواحدأسابيعأربعةالزوج!إنذارعلى

أمرها،ويعلنون11تفقدينهفسوفدينارألافعشرةكتوبتكمبلغكانلوحئأنهأعلمى

كتوبابدونتُسرّحنشوزها،علىأصرتفإذا،الإعلانوبعدالإعلانقبلويخبرونها

ب(.63/كتوبوت)

بذلك.وترضىثالثطرفطريقعنزوجتهيعولالذىالزوجالجملةهذهفىوالمقصود)1(

لترين،حوالىأوبيض!24زنةويعادلالمشناواستخدمتهالمقرالعصر-رجعمكيالالقب"11)2(

عشرةستالكميةهذهوتكفىقمحمكيالىمنأقلالواحدالأسبوعفىيعطهاألايجبوالمقصود

قهئ(شروحوالفقير)راجعللضيفيتبقىومايوم،كلرغيفانالأسبوعفىرغيفا

إلاالجمارا(فىوردكما)القمحكميةضعفويجعلهالشعيرلهايخصصلمالمقصودوالمعئ)3(

سائرفىأما،مستساغأومقبولغيرالشعيركانحيثأدومأراضىمنلقربهيشماعيلالرباق

القضاء.دارترىكماإلاالكميةضعفيعطونهافلامقبولابهاالشعيركانالئالمناطق

لترنصفاللجفإنلترينحوالىالقبكانوإذاالقب"11ربعوهوللسوائلمكيالاللوج"11)4(

الحجم.متوسطةبيضاتستحوالى-نرنتقريبا

76

http://kotob.has.it



منطقةفواكهمنيقابلهامالهايخصصيتوفرِله-لموان(،مكبوساً)ْ

لرأسها،)7(قبعةويعطهِا،وحصيراً،وبساطاً،سريراَويعطها)6(أخرى

منزوزاًوملابساَ)9(بخمسينللعيد،العيدوحذاء)8(منلخصرها،وحزاماً

فىأسمالا،ولا،الصيفلأيامٍقشيبةملابس،يعطيهاألا،للسنةالسنة

ترتدىالشتاء،أيامفىزوزابخمسينملابسيعطهالكنالشتاء،أيام

.،حيضهاأيامفىأالباليةوملابسها،الصيفأيامفىا(منها)ْالمهترئ

ليلةمنمعهوتكللاحتياجاتها)1(،دينار(سدس)يعطها-ط

لاحتياجاتها)3(،دينار()سدسيعطهالمفإن)2(،السبتلليلةالسبت

خمسةزنة(؟مقدار(كدها)ْ)مالها)4(،كدهامن،تكسبهممايتبقىفماأ

فىسلاعيمعشرةزنةوهميهودا)6(؟،فىالسداة،كزلعنأسِلاَعِيم

من،جرامأربعمائةحوالىوهىدينارمائةزنةوالمقصوددينارمائةهىوذكرناسبقكماالمانة)5(

.بالوزنيباعوهوالمكبوسالجافالتين

لتلك.بديلةأخرىفاكه!لهايخصصمكبوستينأوجافتينلديهيتوفرلمإذاأى()1

مستد-راًشكلاًتأخذالئالرأسقبعةوهوجديدةدلالةالمشناعليهأضفتمقرائىاسم"كِبَّا")7(

القبة.يشبة

الثلاثة.الأعيادمنعيدلكلجديدحذاءأى)8(

سنة.كلديناراًخمسينيساوى.مماجديدةملابسوالمقصود)9(

لأنها،الباليةالملابسلهتردفلاالشتاء،فصلفىجديدةملابسيعطهاعندماأنهوالمقصود1()0

قهئ(.شروحراجع)حيضهافترةفىتلبسهم

النثرية.لمصروفاتهاأسبوعكلدينارسدسزوجتهيعطىأنالزوجعلىوالمقصود1()

كلمعهايأكلأنعليه،السابقالتشريعفىجاءكما،وسيططريقعنامرأتهيعولمنعلى)2(

سبت.ليلة

عنويمتنعنفسهيعفىأنللزوجيحقلالكندينار(،سدس)بالزوج!تطالبهلمإذاأى)3(

طوف(.يومتوسافوت)الدفع

مقابلفىزوجهاحقمنكدهامنتكسبهممايتبقىماأنالفقهاءاستنفقد)4(

النثرية.لمصروفاتهاأسبوعكللهايعل!الذىدينار(سدس)

طرحناإذامنهسيتبقىكمنتبينلكىمنها،المطلوبالعملحجمماأوكدها،مقدارماأى)5(

إعالتها؟تكلفةمنه

خمسةمثقالتغزلأنافعليها1سداة11بوالمسماهالنسيجفىالطوليةالخيوطبغزلقامتإذا)6(

وسلعدنانيرأربعةيعادلوقديمةعملةاسم"والسلعيهودا11إقليمفىالعرفهووهذاسلاعيم

دينار.نصفأىالصورىالسلع81/يعادلمدينا
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زنةوهميهودا،فىاللِّحْمة)8(،كزلعنأسلاعيمعشرةزنةأو)7(،الجليل

إلىويضيفونكدَّها)9(يقللون،مُرضِعةكانتفإن،الجليلفىسِلَحْعشرون

بنىفىالفقيرعلى؟)11(المذكورةالأقوال،تُطَّقأحالأىعلىا(طعامها)ْ

سَعَته)13(.حسب،ينفقأ-كلالموسرلكن)12(إسرائيل

الجليل.فىالمثقالضعفيهودافىالمثقالأنأى)7(

السداة،غزلمثقالضعفتغزلأنالزوج!وعلىالنسيجفىالعرضي!الخيوطهىاللحمة"11)8(

منالمطلوبالعملحجمهووهذاالسداةغزلمجهودنصفيستغرقاللحمةغزلٍأنويبدو

أسبوعيا.الزوج!

هذايقللونبل،العملمنالقدربهذايلزمونهالاوليدها،ترضعالئالمُرضِعةالزوج!أى)9(

المقدار.

السابق.التشريعفىالمحددالقدرمنأكثريعطهابأنملزمالزوجأنأى1()0

؟أعلاهالمحددةالمقاد-رتلكالمرأةتعطىمئأى1(1)

فالزوجإسرائيلبئفىفقيراالزوجكانإذاأعلاهالمحددةالمقاديرسوىالمرأةتأخذلاأى)12(

يُقلِّ.وألاالمقادرهذهزوجتهبإعطاءملزمالفقير

تطيقاًوثرائهسعتهبقدراحتياجاتهاوسائروإعالتهازوجتهطعامفمقدارالموسر،حالفىأما)13(

والسعةالرابعالفصلمند"11تشريعفىشرحناهاكمازوجها"معترتقىالمرأة11الفقهي!للقاعدة

.المالفىالوفرةهى
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الم!مادسالفصل

لزوجها،كدهامنتكسبهوما،،اللُقْطَةأالزوجةعليهتعثرماأ-

تأخذهالذىالتعويضأما1،حياتهافىثمرهمن،الزوجأيكل-وارثها

بتيرِا:بنيهوداالربانىيقوللها)1(،فهووالضررالفضيحة،عنالزوجة

ظاهراَ)4(كانإن)3(،الثلثوله،الثلثانفلها-خفياً)2(،الضررأكانإن

وهم،الزوجحقمنلاالزوج!حقمنالأذىعنوالتعويضالخزىعنالتعويضالمقصود)1(

هذابدونتساوىكانتكمفيقدرون،السوقفىوستباعجاريةكانتلوكماالأذىيقدِّرون

8/1(.قامابابا)الأذىعنالتعويضقيمةهووالفرق،الآنتساوىوكم،الأذى

.الناسبينالخزىلهايسببولاجسدهامنمستورمكانفىالأذىكانإذاأى)2(

واقعوالأذىالخزىمعظملأنالثلثوللزوجوالأذىالخزىعنالتعويضثلثاللزوج!أى)3(

نفسها.الزوجلأعلى

.الناسبينالخزىلهاويسببجسدهامنظاهرمكانفىالأذىكانإذاأى)4(
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ونصيبها-الفور)6(،علىلهيُعطى-ونصيبه(،)ْالثلثولهاِالثلثانفله

ثصرها.من،الزوجأويكل،أرضاَبهيشترى

زوجتهعليهاتحصلالتىالتعويضاتفىالزوجحقالتشريعهذايتناول

إنسانألحقإذاأ(8/قامابابا)فىوردفكماما،أذىإنسانبهاألحقإذا

،العلاج،الألم،الأذىأمور:خمسةعنيعوضهأنفعليه،بصاحبهأذى

.والخزىالعملعنالتوقف

الرابع،الفصلمن)!تشريععليهونصسبقمابإعادةالتشريعهذاويبدأ

أعيانها.وثمرةكدها،منتكسبهوما،الزوجةعليهتعثرفيماالزوجحقوقمن

عنتوقفهاوعنالعلاجعنالزوجةتأخذهالذىالتعويضأنبهالمسلمومن

تكسبهماحقهمنوكذلكبعلاجها،ملزمالزوجلأن،الزوجحقمن،العمل

التعويض.حقهفمنالعملعنتوقفتإنلذاكدها،من

تألمتالتىهىلأنها،الزوجةحقمنالألمعنالتعويضأنبهالمسلمومن

عنالتعويضإلايناقشلاالتشريعفهذالذاطوف(يومتوسافوت،رمبم)

هذينفىالزوجحقحولالمشرعونواختلفالأذىعنوالتعويض،الخزى

التعويضين.

مضاعف.زوجتهأذىمنومعاناتهالزوجخزىلأنالثلثوللزوج!التعويضثلثاللزوجأى)5(

شأنشأنهاالأرضتلكعائدمنيأكلأنالزوجحقومنأرضاًبهيُشترىالزوج!نصيبأى)6(

الثامنالفصلفىسيرد)كماالإرثطريقعنإليهاتئولالئالزوج!أعيان

ويكلأرضاًكلهبهيشترىوالأذىالخزىعنالتعويضمقدار)تناقاما(لرأىووفقاب(تشريع

15(.4/العقوباتأحكام(الشريعة)تثنيةالتطيقعنديهوداالرباقبرأىويؤخذممرهامنالزوج
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نأبإمكانه:الفقهاءقال-)2(صهرهفمات)1(،لصهرهمالاًيُقرِّرمَنْب-

فىأركبولا،أخيكإعطاءفىأركبكنت:،المتوفىلأخىايقول

إعطائك.

استنهماوهو،كبائنةأوكدوطةلابنتهالأبيقررهما،التشريعهذايتناول

هذاتشريعهمفىواستندوا،الزواجعلىالإقبالفىالشبابيرغِّبواكىالفقهاء

واتخذواوبناتبنينَوأنجبوانساءإتخذوا."926/إرمياءفىوردماإلى

.".لرجالبناتكموأعطوانساءًلأبنائكم

.لصهرهالدوطةضمنمالايخصصأويقررمن)1(

يجبأىيافاما(-الابنةوأصبحتالماليتسلمأنوقبلبزوجتهالدخولقبلصهرهماتأى)2(

بها.الزوجأخويدخلأنانتظاروفىالمتوفىأخىتتزوجأنْ
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لابنته،وقِّيمةكبيرةدوطةيخصصأنالأبعلىيجبانهقررواهنامن

52/ب(كتوبوت)جمارامنهاالزواجعلىالشبابيقبللكى

وأصبحت،صهرهماتثم،الدوطةضمنمالاًلصهرهالأبخصصفإذا

فلا)اليبوم(شريعةتطبيقانتظاروفى،الزوجأخى."اليافام."،ذمةفىابنته

لأخيه.قررهاالتىبالدوطةالأبيطالبأنالمتوفىأخويستطيع

نأ،عليهأ،كبائنةأدينار)1(ألفلهتجلبأنِقررَّتْ،إذاأ-ير

)3(المنقولةالأعيانمقاِبلوفى()2(،وخمسمائةألفاَ)مقابلهمفييسجل

ويساوىدينار،بمائةمنقولاَ،لهتجلبأنقررتإذا1)4(،الخمسيُنْقِص

كدوطة.أوكبائنةنقداًدينارألفلزوجهاتجلبأنالزوج!قررتإذاالمقصود1()

أنهأىديناروخمسمائةألفكبائنةمنهاتسلمأنهالكتوباعقدفىيسجلأنالزوجعلىأى)2(

النصف.مقدارالمبلغعلىأضاف

العروسأقاربويقوم،العروسجهاز،الزينةوأدوات،الملابسالمنقولةبالأعيانوالمقصود)3(

ممنها.وتقديرالمنقولاتهذه--

الكتوبا،عقدفىالبائنةتسجيلعندالخُمْسمقدارقدَّروهالذىالمبلغمنينقصالزوجأنى)4(

دينارممانمائةالكتوباعقدفىفيكتبدينار،ألفيساوى.مماالزوج!جلبتهاالئالبائنةقدروافإذا

لكىالخمس.ممقدارممنهامنبأكثرالبائنةالعروسأهليقدرأنالعادةجرتأنهوالسببفقط،

قهئ(.شروحراجع)العروسقدرمن-رفعوا
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بمائةمنقولةأعياناًدينار)6(،مائةلهٍإلاليس(-دينار)ْمائة،فعلاًأ

ودينار)8(سِلَحوثلاثينبواحد،منقولةأعِياناأتعطهأنعليهادينار)7(،

أعياناأتعطيهأنفعليها-بأربعمائة-،ديناراَوعشرونوخمسمائةأ

أقليكون،،الكتوباعقدفىأالعريسيقررهما،بخمسمائة،منقولة

الخُمْس)9(.بمقدار

أولهاتفسيراتثلاثةلهفوردالتشريعهذاتفسيرفىالمفسروناختلفوقد

التشريعهذاجاء،لصهرهالعروسوالديقررهالذىالمالذكرعلىراشىتفسير

التشريعهذاوِأوجب،دوطةأوكبائنةمالاًلزوجهاالعروسجلبتإذاليناقش

أما،النصفإليهمضافاَالكتوباعقدفىالمبلغهذالهايُسجِّلأنالزوجعلى

بعدالمنقولةالأعيانهذهقيمةلهافيسجل،كبائنةمنقولةأعياناًلهجلبتإذا

الخُمْس.مقدارينقصأن

يسجلهاأنفعليه،لزوجتهمنقولاتالزوجأحضرإذاحالةفىفسرواكما

اعتادواالزوجيجلبهاالتىفالمنقولات،الخُمْسبمقدارالمقدرةقيمتهامنبأقل

الفعليةالقيمةعنقيمتهايرفعواأنأيضا

عقدفىلهايكتبأنأرادتإذاأىدينار،.ممائةمنقولةأعياناتجلبأنالزوج!قررتإذا)5(

عنزيادةأيةدوندينار،.ممائةفعلاوهم،كبائنةمعهاجلبتهاالئالمنقولاتمقابلدينارمائةالكتوبا

الفعلية.قيمتها

فىلهاأكتبلكىديناراًوعشرين.ممائة.ممنقولإتتأتىأنعليها:يقولأنبإمكانهليسأى)6(

الئالمنقولاتمنإلاالكتوباعقدفىالخمْسإنقاصيقرروالمفالفقهاءدينار،مائةالكتوباعقد

الخمس.مقدارإليهايضيفواأناعتادواوالئالعروسأهلممنَّها

.ممائةمنقولاتلهجلبتأنهاالكتوباعقدفىزوجهالهايكتبأنالزوج!رغبتإذاالمقصود)7(

دينار

التشريعهذاوفىالسلْعمننوعينهناكفانالخامسالفصلمن)ط(تشريعفىذكرناكما)8(

لهتجلبأنالزوج!علىَأىدنانير،أربعةيعادلالذىالصورى(السلع)المقصودقهئيقولكما

دينار.ممائةمنقولاتجلبتأنهاالعقدفىالزوجلهافيكتبدينارا،وعشرينوخمس.ممائةتقدربائنة

الخُمْس.إنقاصبعد

صورةفىالزوج!جلبتهاالئالبائنةقيمةمنيُنقصأنْالزوجعلىالعقدكتابةعندأى)9(

.صغيرةأمكبيرةنتأ!سواءأهلهاقدَّرهاالئالقيمةعنالخمس.ممقدارمنقولات
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ألفالزوجةجلبتإذاالأورشليمى(فىجاء)كمافهوالثالثالتفسيرأما

ديناروخمسمائةألفاًالكتوباعقدفىيكتبهاأنالزوجعلى،كبائنةنقداًدينار

القابلةالأشياءوكذلكالزوجيستثمرهبينماالمالبهذاتستفيدلاالزوجةلأن-

النصفمقدارإليهايضيفأنْالزوجعلىكبائنةالزوجةتجلبهاالتىللتجارة

يسمىماوهووأمتعةوأدواتولبسلهجلبتإنْأماالمذكور،السببلهذا

ستستعملهالأنها-الخمسمقدارقيمتهامنيقلّلأنْفيجبالمنقولةبالأعيان

الخمس.إنقاصبعدقيمتهامسئوليةيتحملأنيكفىلذا،وستهلك

نأالزوجةوعدتإذاأىدينارامائةوتساوىديناربمائة)منقولاتوفسروا

لاأنهاأىدينار،مائةفعلاًوتساوىديناربمائةمنقولةأعياناًبائنةلهتجلب

الأرضإلاتعطيهأنيجبفلادينار،بمائةكأرضثابتةقيمتهابلتستهلك

همائيرى(.)راجعالخمسإضافةعليهايجبولادينارمائةتساوىالتى

الأعيانمنتعدلافالأرضالأخيرالتفسيرفىالواردالمثالعلىولحظةولى

.والضمانالدركذاتالأعيانأىالثابتةالأعيانمنولكنهاالمنقولة

أصحابأمامبرطنورا،والرافراشىتفسيرهوأولاًعرضناهالذىوالتفسير

زوجهاءالزوجةاتفقتإذاأى،حننئيلرابينوكتفسيرفيفسرونهالإضافات

عليهايجبفلاديناربمائةفعلاًوهىديناربمائةمنقولاتلهتجلبأنعلى

تحددأندونفقط."منقولات."تجلبأنقررتإنلكن،الخُمْستضيفأن

تقدربائنةلهتجلبأنالحالةتلكفىفعليهافعلاً،دينارمائةتساوىأنها

ديناراً.وعشرينوخمسبمائة

ستةيُحْسَبالفضةسِلْح()ف-فضةلهتجلبأنقَرَّرتْ،إذاأد-

كلمقابل،للصندوقدنانيرعشرة،يدفحأأنالعريسيتعهد)2(دنانير)1(.

ماإلىيضيفأنالزوجعلىأىدنانير،أربعةيعادلالذىالسلعأىفض!سِلَعبالمقصود)1(

الكتوبا.عقدفىدنانيربستةالفض!السلْعفيح!سب،النصفمقدارفض!منالزوج!لهتجلبه

يعطىبأنملزمالزوجأنأى،الطبأوالعَطرصندوقهوالمقصودشرحهفىقهئويقول)2(

الطب.صندوقلشراءدنانيرعشرةزوجته
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الربانىيقول،.منقولةأعيانا1ًدينار)3(مائةولكل،نقداًأدينارمائة

عُرْفحسب،منهاينقصأوعليهايضيفأزوج:كلجمليئيلبنشمعون

)4(.مدينته

خمسينمنأقليعطيهافلا-(بائنةتحديددون)ابنتهيُنكِحمنهـ-

)2(:الزوجيقولفلا-)1(كسوةدونابنتهتَدْخلأن،الأبأقرَّرإذا،زوزاً

بيتفىوهىيكسوهالكنهبكسوتى)3(،أكسوها،بيتىأُدْخلهاعندما

منقولة.أعياناًأممالاًنتأ!سواء،كبائنةالزوج!تجلبهمدينارمائةكلمقابلأى)3(

نإمنهاينقصأونقداًكانتإنالزوج!بائنةإلىيضيفزوجكلأن،كعونالرباقيرى)4(

فيها.المتوارثةوالتقاليدمدينتهعرفح!سبمنقولةأعياناكانت

دونزوجهابيتإلىيُدخِلهاأنابنتهنكاحعقدعندالأباشترطإذاأنهالمقصودوالمعئ)1(

.الشرطهذاعلىالزوجووافق،كسوة

ذلك.بعديقولأنللزوجيحقلاأى)2(

زوجته.تجاهالزوجكواجبالزفافبعدأكسوهاسوفيقولأنللزوجيحقلاأى)3(
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وانزوزاً،خمسينمنأقليعطيهالا-)4(اليتيمةيُنكِحمنوكذلكأبيها،

مكانتها)6(.حسبيزودونها(،)ْالجعبةفى،مالأوُجِد

برضاها،إخوتهاأوأمهاأنكحتهِاالتى،الصغيرةأوآليتيمة)1(

سنتصلعندماتستطيحزوزاَ)2(-بخمسينأو،بمائة،أبائنةلهاوكتبوا

إذا:يهوداالربانىيقوللها)4(،يُعطىأنيجبما)3(منهمتأخذأنالبلغ

.الصدقاتصندوقمناليتيمةبتزويجالمنوطفهوالصدقاتجابىالمقصود)4(

.الصدقاتصندوقفىمالوجدإنأى)5(

مترلتهاٍقَدْروذلكزوزاً،خمسينمنأكثرمال،وجدإنولاحتياجاتها،لكسوتهايعطونهاأى)6(

زوزاخمسيناليتيمةتُمنحأنوشرعواالتشريعهذاعلىقاسوامال،يوجدلموإنومكانتها،

يقترضهم.أنالصدقاتجابىوعلىومتطلباتها،لكسوتها

.البلوغسنتصللمالئالصغيرةاليتيمةأى)1(

تستحقاليتيمةأىولكنها،زوزاخمسيناومائة.ممبلغبائنةلهاكتبواالإخوةأوالأمأنالمقصود)2(

السابق.التشريعفىالفقهاءشرعكماهذامنأكثر

الورثة.منتأخذأى(3)
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الأولى،،الأبأأعطىمثلماللثانيةيُعطى-()ْالأولىالابنة،الأبأأنكح

ثمكنياً"يكونأويَغْنَىثمفقيراًالإنسانيكونأحياناًالفقهاء:ويقول

.،العُشْر1ويعطونها)7((التركة)أعيانتتَّمنأنفيجبيفتقر)6(،

لمبنتولهالأبماتإذا،الورثةعلىوأوجبواالفقهاءاستنهالتشريعهذا

ولا،التركةأعيانمنبائنةيعطوهاوأنْيزوجوهاأنْفعليهمبعدتتزوج

بماإليهايضيفواأنعليهمبلزوزا،الخمسيندفعمنالتهرُّبالورثةيستطيع

.الأبتركهاالتىالتركةءيتناسب

التركةعُشْرالبنتيمنحواأنالورثةعلىيجب68/1(كتوبوت):تقولبرايتاالجماراأوردت)4(

الئبالبائنةالصغيرةاليتيمةالبنتارتضتفلوأعلاهذكرناوكمالها،كبائنةزواجهاعندالموجودة

داعىولا،الزواجعندالبلوغسنتصلولمصغيرةكانتأنها.ممابرضاهايعتدفلالها،قرروها

تستحقهاالئالبائنةالورثةمنتأخذأنفتستطعرضاها،دون،صغيرةوهىزوّجوهاإذاللقول

تفسخهأنحقهاومنالعقد،ينعقدلارضاهادونتُزَّوجالئالصغيرةحالةأى،الحالةهذهففى

(.أخرونومفسرون)راشىالبلوغسنتصلعندما

يُخمِّنواأنعليهمأى،الأبكتقد-رلليتيمةبائنةيقررواأنالورثةعلىأنهيهوداالرباق-رى)5(

فالرباقيخمنوا،أنعليهماستحالإنلكن،الآنويزوجهاحَىأنهلوابنتهالأبسيعطىكانكم

التركة.أعيانعُشْريمنحوهاأنعليهميجبأنهالفقهاءمثل-رىيهودا

فىوالغئالفقرالمقصودإنماالمادىالفقرأوالغئليسهناالمقصودبأنالجمارافسرتوقد)6(

سيعطىكانأنهعلىدليلاًتعدلاالأولىالابنةبائنةأنالفقهاءويرىوالرأى،والإدراكالحكمة

يتسعفترةوبعدفقيرأببائنةالأولىابنتهويعطى،الأفقضيقالإنسانيكونفأحيانامثلها،الثانية

يعطوهاألاالورثةعلىأنهالفقهاء-رىلذا،العكسأوغئ،أببائنةالثانيةالابنةويعطىأفقه

.الأبكتقدير

تركهاالئالتركةمعتتناسببائنةاليتيمةيعطواثمالتركةأعيانكليُثمِّنواأنهووالمقصود)7(

.الأب

أراء:ثلالةفهناكالشرحفىجاءوكما

التركةعُشْرالصغيرةاليتيمةيعطواأنْالورثةعلىيجبأنه،كرابىوهو-رىتناقامارأىأ-

.الأبتقد-روفقاليتيمةيُعطواأنْالورثةعلىيجبأنهو-رىيهوداالرباقرأىب-

راشىإليهذهبماوهوالتركةمعيتناسب.ممايعطوهاأنالورثةعلىيجبالفقهاءجمهرةرأىج-

كذالأعطاهنالحياةقيدعلىالأبأنلويقولونلا،التوسفتافىجاءوقدالمشنامفسرىومعظم

بالمثل.ويعطونهنويُعلن،يتعيَّشنكيفأقرانهنإلىينظرونولكنوكذا،

التركةعشرالبناتمنواحدةكلتأخذ:رابىويقول

كالأولى.الثانيةتمنحالأولىالابنةالأبزوَّجإذايهودا:الرباقويقول
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زوجى،)2(:الابنةأوتقول)1(،ثالثطرفلدىلابنتهمالاًتركمن+

خوَّله)4(ماالثالثالطرفيفعلميئير:الربانىيقول-علىَّ)3(أمين

.الأبماتثمبائنةأوحقلاًلهاليشترى،ثالثطرفلدىلابنتهمالاتركمنالمقصودوالمعئ)1(

التوسافوت(فىجاء)كمابهاالدخولوقبلنكاحهاعقدبعدالثالثللطرفالابنةتقولأى)2(

التلمود.صفح!هامشفىالموجودةالإضافاتأى

القولهذايفسرمنوهناكالمالفأعطهأبى،بهأوصىمايفعلوسوفعلىَّأمينخطىأى)3(

)رمبم(.يشاءمابهيفعللزوجى،المالأعط.ممعئ:
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وتريد(،حقل)ْبل،مالأيوجدلموان:يوساىالربانىيقول،الأبأ

الأقوالتلك،تُطَّقأحالةأىعلىالفور!علىفيباع-بيعه،الابنةأ

لها)9(.فِعْلفلا)8(-الصغيرةأما)7(،البالغة،الابنةأعلى)6(؟المذكورة

لدىمالاًحياتهفىأبوهالهاتركالتىاليتيمةلوضعالتشريعهذاتطرق

المشرعونواختلفزواجها،عندبائنةأومتاعالهايشترىلكى،لهصديق

الماليعطىأن،الابنةرغبةعلىنزولا،الثالثللطرفيحقهل:حول

المتوفى؟الأبوصيةينفذأنعليهيجبأملزوجها،

بالرأىنعقبهثممبرطنوراالرابلرأىوفقاالتشريعهذاتفسيروسنورد

الجمارا.فىجاءالذىالاَخر

يقالأنيجبكانمايوساىالربانىلأقوالوفقاأنه:فرأواالجمارافىأما

فلا."الصغيرةأمارغبتها،علىينزلونفقطالبالغةحالة."فى

عنلا،البيعتستطيعالتىِالبالغةعنيتحدثأنهكلامهمنفيُفهم

وإنميئير،الربانىلرأىوفقاَإلاالتشريعمنالأسفلالجزءيردولم،الصغيرة

قالكماالأبخَؤلهماالوسيطيفعلمتى:وهىجملةتنقصهالتشريعهذا

أمابها،يُدْخَلولمنكاحهاعُقِدالتىالبالغةحالةفىميئير؟الربانىبذلك

وقدميئيرالرباقرأىوهولزوجها،الماليسلمولا،الأببهأوصىمايفعلالمقصودوالمعئ)4(

فحئصح!فىوهوبهاأوصىوأنهخاصة،الميتوصي!بتنفيذتأمرالشريعةأنالجمارا،فىشُرِح

التنفيذ.واجب!الفراشطريحأوالمريضوصي!

.المالبهذاالثالثالطرفاشتراهقدحقلهووالموجودموجود،غيرالمالأنلوالمقصود:)5(

ميئير؟.والرباقيوساىالرباقاختلفحالةأىعلى-المقصودالمعئ)6(

ميئيرالرباقيعتقددخلتفلوبها،يُدْخَلولمنكاحهاعُقِدالئ)البالغة(حولاختلفاأنهماأى)7(

نإوما،ابنتهتتزوجحئإلاثالثطرفلدىالماليتركأنيقصدلمالأبلأنيطعونها،أنهم

1(.96/وراشى)الجماراالثمارمنيأكلأنللزوجيحقتزوجت

تزوجت.وإنحئبعدتبلغلمالئالصغيرةأى)8(

الرباق-رىوأيضا،بيعهتستطعفلاحقلاً،الثالثالطرفاشترىلو،الصغيرةحالةفىأى)9(

الرباقبرأىيؤخذالتطيقوعند،الأبأوصاهكماويتصرفالثالثالطرفيطعهاألايوساى

1(.02/4النكاحأحكام،الشريعةتثنية)جماراميئير
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الأقوالتُطئقحالةأىِّعلىأو،البيعفىالحقفلهازوجهابهادخلالتى

فلاالصغيرةأما،البالغةعلىبها(؟الدخولبعدالبيعلهايحق)أىالمذكورة

اتفقوقدالوكلمنوالصغيرة،النكاحعقدمنصغيرةسواء-البيعلهايحق

بهادخلالتىالبالغةأما،الثالثالطرفيطيعهاألاعلىالفقهاءجمهرة

ولم،الثالثالطرفيطيعهاأنعلىالفقهاءجمهرةاتفقفقد-زوجها

بها،يدخلولمنكاحهاعقدالتىالبالغةحولإلايوساىالربانىيختلف

يوساىالربانىلرأىووفقا،الثالثالطرفيطيعهالاميئيرالربانىلرأىووفقا

ميئير.الربانىبرأىيؤخذالتطبيقوعنديطيعها
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الم!مابحالفصل

ثلاثينطلة[-بمالهأ)1(امرأتهتنتفحألانفسهعلىنَذر،إذاأأ-

يُسرِّح،أنعليهأ-ذلك)3(منأكثرعائلاً)2(،يُعيَّن،أنعليهأيوماً،

نسب،منالزوجكانإن:أيهوداالربانِىيقولالكتوبا:،مبلخأويعطها

ويعطهايُسرِّح)6(-الثانىفى(،واحداَ)ْشهراًعليها()يُبْقى)4(-إسرائيل

عليها()يبقى-الكهنةنسبمن،والزوجة1الكتوبا)7(،،مبلخأ

الكتوبا.،مبلخأويعطها)9(يسرّحالثالثوفى)8(شهرين

لأن،امرأتهيعولألانفسهعلىينذرأنالزوجيستطيعلاللشريعةوفقا

هذهمننفسهيعفىأنيستطيعولاغذاءها."يُنْقصِها."ألاعلىنَفمتْالتوراة

النذر.طريقعنمالهمنالانتفاعزوجتهعلىيحرممنالمقصودوالمعئ)1(

من11:يقوللكنكالمرءالمرءوكيللأنلإعالتها،وكيلاًيعينلاالزوجأنبالجماراجاءوقد)2(

11.مالهيفقدلنزوجئيعول

شخصيعولهاأنالزوج!ترضىولانذرهعلىالزوجظلإذايوماً،ثلاثينمروربعدوالمقصود)3(

حدّدمَنْعلىإلاالتشريع)هذايشرعوالمإنهمراف:فيقولالجمارافىالمشرعونانقسموقدأخر

نأعليهلنذره(زمنتحديددون)أىتحديددوننذرمنلكنيوماً(،ثلاثينلنذرهحددمنى)1

كوئيل(لرأىوفقاًالتشريعهذا)وتفسيركوئيلويقولالكتوبا،مبلغويعطهاالفورعلىيسرِّحها

سواءأى.نذرهمنيتحلّلفقديوماً(،ثلاثين)حئيُسرِّحلالنذرهزمنايحددأندونٍنذرمنحئ

انتهتفإذايوماً،ثلاثينتنتظرأنالحالتينكلتافىالزوج!فعلىيحدد،لمأولنذرهزمناالزوجحدد

الكتوبا.مبلغويعطهايُسرَّحهاأنفعليهوإلا،هىفنعمّا،نذرهمنالزوجتحلّلإذاأوالنذرفترة

الكهنة.ندسبمنوليسالندسبصحيحىالعامةمنأىإسرائيلندسبمنالزوجكانإذاأى4()

لمدةعائلاًلهاويعينلهكزوج!عليهافيبقىمالهمنزوجتهتنتفعألانذرإذاالمقصودالمعئ)5(

شهر.

(.يسرائيلوتفئرتى(همائيرٍ)التالىالشهرمنواحدبيومولوالشهرتعدىإذاأى)6(

وأتاماشهراًأ!نسواءواحداً(11شهراعليهايبقى11الرباقالهقماالجمارافىيفسرمنهناك)7(

.بالتماميوماثلاثينحئ,5تاناقامابينماناقصا،

شهرين.عليهافيبقى،مالهمنتنتفعألانذرإذا،الكاهنزوج!أى)8(

نأبإمكانهنذرهمنتحللثمزوجتهسرَّحإذاإسرائيلن!سبمنالزوجأنالجمارافىفسروقد)9(

Y/1لاويينامطلقتهيردأنعليهفيحرمكاهنن!سبمنالزوجأمايردَّها، r)فترةمنحوهلذلك

يطلقها.ولاخلالهانذرهمنيتحللأنيستطعحئأطول
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أنفقى."لزوجتهالزوجقالإذاالجمارا،فىجاءلكنالنذرطريقعنالفريضة

فإن-وصمتتكدكمننفسكواطعمىاذهبىأى."،طعامكعلىكدكمن

أبيها،بيتفىالزوجةاعتادتهاالتىالنثرياتيكفىولاطعامهايكفىكان

سارياالنذريعد،مالهمنزوجتهتنتفعألانفسهعلىالزوجنذرأنفما

75/أ،ب(.)كتوبوت
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يُسرِّح،أنعليهأالثمار)1(،منثصرةزوجتهتَطْعَمْألانَذر،إذاأ-ب

منالزوجكانإنأ:يهوداالربان!يقولالكتوبا)2(،،مبلخأويعطها

ويعطهايسرحالثانىوفىواحدايوماًعليها()يبقىإسرائيل،نسب

يومين،عليهايبقى)الكهنةنسبمن،الزوجةوأالكتوبا،،مبلخأ

الكتوبا)3(.،مبلخأويعطهايسرِّحالثالث،أوفى

للنفس،تعذيبفيهنذراًنفسهاعلىنذرتإذاالزوجةأن،التوراةشرِعت

سماعه،فورالنذرهذايلغىأنالزوجفبإمكانبزوجها،بعلاقتهايتعلقأمراَأو

15(.-35/7عدد)سارياًالنذرفيعدسماعهحينصمتإذاأما،يوفِّيهأو

نفسهاعلىنذرتإذاالزوجةوضعلهالتالىوالتشريعالتشريعهذاويتناول

والتشريعالتشريعهذايختلفالناحيةهذهومننذرها،الزوجيُلْغولمنذرا،

ألانذرالذىهوالزوجالسابقالتشريعففى،السابقالتشريععنلهالتالى

تشريعنافىأمايوما،ثلاثينمهلةالفقهاءمنحهلذابمالهزوجتهتنتفع

لملذانذرهايُلْغلمزوجهاولكننذرتالتىهىفالزوجةالتالىوالتشريع

مبلغيعطيهاوأنبالطلاقألزموهالطلاقالزوجةطلبتوإذاالفقهِاء،يمهله

وفقالكن.الدينىالمعهدرئيسناتانالربانىوهو."هران."لرأىوفقاَالكتوبا

أرادإنلكن،نذرتالتىهىأنهابمايطلقهاأنْعليهيجبلا)رمبم(لرأى

مبلغويعطيهايطلقهاأنفعليهنذرعليهازوجةيريدلالأنهيطلقهاأن

بناءطلقإذاالزوجأنلناليوضحوضعالتشريعأنيرى)رمبم(فالكتوبا،

يلغىأنبمقدورهكانلأنهالكتوبا،مبلغيعطيهاأنعليههو،رغبتهعلى

24(.2/النكاحأحكام)يفعللمولكنهسماعهفورنذرها

سارىجعلهبلنذرها،زوجهايلغولمالثمار،منممرةتطعمألاالزوج!نذرتإذاأى)1(

.المفعول

يلغلمالئالزوج!لأنالفقهاءيمهلهولمالكتوبا،مبلغويعطهايطلِّقهاأنْعليهيجبأى)2(

معهالعيشتستطعلاوبالتالىلها،لكرههذلكيفعللمأنهتعتقد،سماعهفورنذرهازوجها

ناتجنَذْزأنهتعتقدفهى،السابقالتشريعفىكما،بزوجتهيتعلقنذراالزوجنذرإذالكنمطلقا،

يوماثلاثينالفقهاءيمهلهلذا،غضبهسيهدأالزمنوبمرورغضب،ثورةعن

(.ناتانوالرباق71/بكتوبوتجمارا)

التطيق.عندالتشريعهذافىيهوداالرباقبرأىيؤخذلا)3(
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ويعطهايسرِّحما)1(،بزينةزوجتهتتزينألا،الزوجأنذرإذاج-

-)2(الفقيرات،حالةفىأ:يوساىالربانىٍيقولالكتوبا،،مبلخأ

يُسرِّحأ)4(الموسرات،حالةفىأزمنا)3(،يِحددلمإذا،الزوجيسرحأ

يوماَ.ثلاثين،بعدالزوج

)راشى(طيببأىتتطبألانذرتإذاأىما،بزينةتتزينألانفسهاعلىالزوج!نذرتإذا)1(

لأنإلغاءها،الزوجيستطعالئالنذورمنالجمارافسرتهكماالنذروهذانذرها،الزوجيلغلمو

لأنه"تزينتإنيحماعكالاستمتاععلىيحرم11قالتإذاأوللزوج!،النفستعذيبمننوعافيه

بزوجها.بعلاقتهايتعلقنذر

أصلاً.تتزيَّنلااللاتىللفقيراتبالنسبةيوساىالرباقيقول)2(

مناًزٍحددإنلكنالكتوبا،مبلغويعطهايسرِّحأنْفعليهالنذر،بهذاللوفاءزمناًيحددلمفإذا)3(

شهرا.عشرإثناانتظارهوعليهنوالاتىللفقيراتالمحددالزمنالجمارا،فىوقالواتنتظر،أنْفعليها

والزينة،الطباستعمالبعدمفيهتلتزمالذىالمحددفالزمن،الموسراتالزوجاتحالةفىأى)4(

فىيوساىالرباقبرأىويؤخذالكتوبا،مبلغويعطهايطلقهاأنْفعليهذلكعنزادإنيوماًثلاثون

فىجاءكماالسابقينالتشريعينتفسيرأوردنالقدI(/"8النكاحأحكامرمبم)التشريعهذا

وبذانذرهاالزوجيُلْغلمونذراًنفسهاعلىنذرتالئهىالزوج!بأنبتأويلهماوذلكالجمارا،

كذا،زوجتهتفعلألانفسهعلىنَذَرَالزوجبأنالمباشر.ممعناهمانفسرهمالموسارياً،النذرأصبح

لاومن،يمهلوهنذرهويحددينذرمن،حرفياتفسيراًالتشريعينفسرالذىرافلرأىوفقالكن

إذا،والبسيطالمباشركمعناهالتشريعوتفسيرالكتوبا،مبلغويعطهاالفورعلىيسرِّحنذرهيحدد

الاستمتاععلىيحرم11يقولكأنما،بزينةتتزينألاأوالثمارمنممرةزوجتهتطعمألاالزوجنذر

النذريعدالحالةهذهففى"الزينةتلكتزيَّنتإنأوالثمارمنالثمرةهذهطعمتإنيحماعك

وأالثمرةنوعيحددأنْدونالزوجنذرإذاالسابقينالتشريعينفىجاءكمالكن،المفعولسارى

الكتوبا.مبلغويعطهاالفورعلىيطلقأنفعليه،لنذرهزمنايحددأنودون،الزينةنوع
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معها،يقطنأكانفإنأبيهِا)1(:لبيتزوجتهتذهبألانَذرإذاد-

يُسرِّح-)3(الثانى،وفى1واحداَ،شهراًعليها(يبقى))2(المدينةبنفس

يبقى)-)4(أخرىبمدينة،يقطنأكانوانالكتوبا،،مبلخأويعطها

الكتوبا.،مبلخأويُعطهايُسرِّح)6(الثالثوفىواحداً،(عيدا)ْعليها(

نذرتالتىالمرأةوضع(المفسرينبعضلرأىوفقا)يواصلالتشريعِهذا

كالتشريعين،المفعولسارىأصبحثمومننذرهاالزوجيُلْغولمنذراَنفسهاعلى

لنذرها.زمناتحددمَنْيتناولالتشريعهذالكن،السابقين

علىيحرم11لزوجها:تقولكأنأبيهالبيتتذهبألانفسهاعلىالزوج!نذرتإذاأى)1(

لمولكنهنذرها،يلغىأنالزوجيستطعالحالةهذهوفىأبى"،لبيتذهبتإنيحماعكالاستمتاع

يلغه.

كثيراً.تزورهأنواعتادت،المدينةنفسفىمعهايقطنأبوهاكانإذاوالمعئ)2(

واحد.شهرتزيدعنمدةتزورهألانفسهاعلىنذرتإذاأى3()

الأعياد.فىالابنةتزورهالعادةوفى،أخرى.ممدينةيقطنالأبكانإن)4(

أعيادثلاثةعلىوتطلقعيد"11تعئفأصبحتجديدةدلالة)رجل(كلمةعلىالمشناأضفت)5(

العُرُش.أوَوالمظالَ،والأسابيع،الفصحهى

الكتوبا،مبلغويعطهايسرحهاأعياد،ثلاثةأبيهالبيتتذهبألانفسهاعلىنذرتإذاأى)6(

فهويهوداالرباقلرأىفوفقا،الكاهنزوج!عنتتحدثالتشريعنهايةأنالجمارافسرتوقد

وهكذاأ(التشريعفىأوضحنا)كماكاهنن!سبوفيإسرائيلن!سبمنالرجلبينيفصل

منكانتوإذاالكتوبامبلغويعطهايُسرِّحالثاقوفىواحداعيداًعليهايبقى11:يقولفتشريعنا

11.الكتوبامبلغويعطهايسرحالثالثوفىعيدينعليهايبقىكهن!ن!سب

لبيتزوجتهتذهبألانذرإذاالزوجأنأىالمباشر،.ممعناهالتشريعهذايفسِّرونمفسرونوهناك

يعدّالحالةهذهوفى"أبيكلبيتذهبتإنْيحماعكالاستمتاععلىّيحرم11لها:قالكأنأبيها،

.المفعولسارىالنذر

كماالمباشرغيرومعناهرافيرىكماالمباشرمعناهوفقالتفسيريحتملالتشريعفهذاالحقيقلأوفى

رافلرأىفوفقاًيحددلمإنلأنهلنذره،زمناالزوجيحددأنيجب)راف(لرأىفوفقاكوئيل،-رى

يقطنالأبكانإن:التشريعفىجاءماوهذاالكتوبا،مبلغويعطهاالفورعلىيطلقأنعليه

شهرمنأكثرنذرإذاأمايبقيها،واحد،شهرطيلةالنذروحددالزوجنذرفإذاالمدينةبنفس

نذرفإذا،أخرى.ممدينةيقطنالأبكانوإنالكتوبا،مبلغويعطهاالفورعلىيطلقهاواحد،

الكتوبا،مبلغويعطهايطلقهاعيدمنلأكثرنذرإذاأمايبقيها،واحدلعيدالزوج

يحددأندوننذراالزوجنذرفإذا،للزمنتحديددونالتشريعهذاتفسيريمكنكوئيللرأىووفقا

دخلإذاأماواحدلشهرعليهايبقى،المدينةبنفسيقطنكانإذا:التشريعفىجاءفكمازمناً

التشريعنهاي!حئوهكذاالكتوبا،مبلغويعطهايسرحساريا،النذرزالوماالثاقالشهر

مقوبصت(.شيطارايدتوسافوت)همائيرى،
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ويعطيهايُسرِّح-)1(لوليمةأو،للتَعْزيةزوجتهتذهبألانذرإذاهـ-

ادّعى)4(:واذاوجهها)3(،فى،الأبوابأكلَّقلأنهالكتوبا)2(،،مبلخأ

تقولىأنبشرط،نذركسألغىألها)7(:قالإذاله)6(،يحقّ(آخر)ْلأمر

الجرار،أتملئىأن،بشرطأأولكِ)8(،قُلْتُماأو،لىقُلْتِما،لفلان

الكتوبا.مبلخويعطهايُسرِّح-)9(القمامةوتُفرِكى

نفسهاعلىنذرتإذاالمرأةوضع(شموئيللرأى)وفقايستكملالتشريعهذا

وحيدةالمرأةتجعلالتىالنذورالتشريعهذاويتناولزوجها،يُلْغِهولمنذراً

)السوطا(.سلوكهافىكالمشكوكتبدوأومعزولة

لمومثلاالزفافكولائملوليمةأو،الوفاةحالةفىالمتوفىأهللتعزيةتذهبألاالمرأةنذرتإذا1()

.المفعولسارىوعُدَّنذرها،زوجهايُلْغ

الكتوبا.مبلغويعطهاالفورعلىيُسرِّحهاأى)2(

وأتراحهم،أفراحهمالآخرينتشاركلمإنلأنهاالسرور،وبابالتعزيةبابوجههافىسدأى)3(

وأتراحها.أفراحهايشاركوهالنبالتالىفإنهم

أخر.لأمرالنذرعلىأبقىانهالزوجادّعىإذا)4(

.هناكالأخلاقعديمىأشخاصلوجودالمثالسبيلعلى)5(

يطلقها.أنعليهيجبولاوكذا،كذاتفعلألاهوينذرأونذرهاعلىيبقىأنلهيحقاى)6(

.نذركسألغى:لزوجتهالزوجقالإذاأى)7(

فاحش.كلامبأنه،زوجتهتقولهأنالزوج-رغبالذىالكلامهذاالجماراوصفتوقد)8(

فىكالمشكوكتكونأى،القمامةتفرغىوأنالماءجرار.مملءتقومىأنبشرطلها:قالإذاأى)9(

،الجماعبعدالمئمنتتخلصأن.ممعئالجمارا:فىالجملةهذهيفسرمَنْوهناك)سوطا(،سلوكها

منه.وتحمليستقرلاحئ
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)2(،موسىدينتَتَعَدَّىمنالكتوبا)1(:،مبلخأبدونيُسرَّحنأولاءو

لم،طعاماأ،زوجهاأتُطْعِممن)4(،موسىدينهووما)3(،واليهودية

عجينها،أمنتقتطحولا)6(،حائضوهىتجامعه(،العُشْزْمنهيؤخذِ

حاسرةتخرج)9(؟اليهوديةالديانةهىوماتفى)8(،ولاوتَنْذُرقرصاَ)7(،

:شاءولأبَّايقوِل)11(،الجميحمحتتحدث،السوقفىتجزلا(،الرأسِ)ْ

،الصوتعاليةأيضا:طرفونالربانىيقول،وجههفىأبويهتَسبّمّنْأيضاَ

صوتها)12(.جيرانهايسمحبيتهافىتتحدثعندما؟الصوتعاليةهىمَنْ

للشرائعخلافاالكتوبا،يعطىولاالزوجيسرحمتىليبينالتشريعهذاجاء

الكتوبا.مبلغدفعمنالزوجيعفىفهناالسابقة

الكتوبا.مبلغدفعمِنْالزوجويُعفىيُطفقنالتاليةأفعالهنبسببالنساءأولاءأى1()

فقداليهوديةالديانةأماالتوراةفىالواردةالشرائعكل.ممعئالمشنااستحدثتهتعبيرموسىدين)2(

لرأىوفقابهايتعاملنأنإسرائيلبناتعلىيجبالئوالآدابالأخلاق.ممعئالمشنااستحدثته

التوراةفىتَرِدْلموإنحئالتلمودفقهاء

.التوراةشرائعتُقِملممَنْأوالتوراةشرائعتتعدىمنهىموسىدينعلىتتعدىفمن

بناتبهاتتحفىأنْيجبالئوالأخلاقبالآدابتلتزملامنهى:اليهوديةعلىتتعدىمَنْ)3(

.التوراةفىتردلموإنالتلمودفقهاءبهاقالوالئإسرائيل

موسى؟دينتُقِمْلمالئهىمنأو؟،موسىدينتتعدَّىالئهىمنأى)4(

كأنالكيفيةالجمارافسرتوقد،والعُشْرالتروما()منهيؤخذلمطعامازوجهاتُطِعممنأى)5(

وبعدكلامها،علىبناءالزوجوأكلوممارناغلالنامنوالعُشْرالتروماأخذفلانلزوجها:تقول

عليه.كذبتزوجتهأنفاتضحفلاناًوسألذهبذلك

حائض.أنهالهويتضحفيضاجعها،طاهرةأنافتقولحائضوهىتضاجعه6()

منه.زوجهاوأطعمت2(15،210/)العددفىجاءكماعجينهامنقرصاتقتطعلمأى)7(

الجمارالتفسيرووفقا5/6(الجامع!)فىوردكماالإثمهذالارتكابهاالأبناءويموت)8(

.(t/7')كتوبوت

.؟اليهوديةالديانةتتعدىالئهىمَنْأى)9(

فقد؟للتوراةتعدالرأسكشفهلالجمارا:فىتساءلواوقد،الرأسحاسرةللسوقتخرجأى1(0)

511/العددالسوطاشريعة)فىورد 1) Aتحذيرأهذايشمعئيل:الرباقفعلق"المرأةرأسوكشف

تغطىالئالمرأةعنيتحدثتشريعناإنواتفقوا،؟الرأسحاسراتيخرجنألاإسرائيللبنات

لاالشعرفتغطة،إسرائيلبناتوأدابلسلوكوفقالكن،موسىشريعةتتعدىلاأنهاأىشعرها،

اليهودية.الديانةتَعَدِّىوعدم،للسوقللخروجتكفى

ليسالمفسرينبعضويقولب(72/كتوبوت)الشبابمعتضحكأىالجمارافىفسرها1()1

باطلاً.كلاماًوتكلمهممعهمتتترهلكن،نفسهالضحكالجماراغرض

يحدثهاعندماصوتهاترفعمنأىالبسيطمعناهاغيرأخر.ممعئالجمارافىفسروهاوقد)12(

.راشى()الزوجفيخجلجيرانها،وتُسْمِعمعهفتتشاجرالجماععنزوجها
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عليهاأنوتبينا(،نذولأعليهاليسأنهاعلىامرأةنكاحعقدمَنْ+

-نذوراً)3(عليهاووجدشرطدونبهادخلينعقد)2(.لمفنكاحها-نذوراً

عيباً-بهِافوجد،معيبةكيرأنهاعلىالكتوبا.،مبلخأبدونتضرج

تضرج-عيباَبهافوجدشرطدونبهادخل،إذاأينعقد.لمفنكاحها

منتمنعهم))4(الكهنةتعيبالتىالعيوبكلالكتوبا.،مبلخأبدون

(.النساء)ْتعيب(،المذبحعلىالخدمة

وقد)هـ(،الثانىالفصل،قيدوشينمسختفىبالنصالتشريعهذاورد

تسرحالتىالحالاتبقيةويذكرالسابقالتشريعفىجاءماليستكملهناتكرر

.النكاحفىالغَرَرحالاتوهىالكتوبا،مبلغتأخذولاالمرأةفيها

ألاأونبيذا،تشربألاأولحماًتأكلألاتنذرأنوهىالمقصودةالنذورالجمارافسرتوقد)1(

.الزوجتغيظالنذورفتلك،ملونة.مملابستتزين

الغرر.قوعلوٍالنكاحينعقدلمأى)2(

نأالزوجيستطعالحالةهذهوفى،عاليهذكرناهاالئالنذورتلكمننذراعليهاأنتبينأى)3(

الكتوبا،مبلغدونفتُسرَّحغرر،شراءوشرائىنذورعليهاامرأةأرغبلايقول

تلكمنعيببالكاهنوُجدإذا،السابعالفصلالبكوربابفىالموجودةالعيوبكلأى)4(

17(.21/لاويينافىجاءكماالمذبحعلىالخدمةمنيمنعالعيوب

إذاالزوجحقومن،النساءتعيبالمذبحعلىالخدمةمنالكهنةتمنعالئالعيوبتلكأنأى)5(

مبلغيعطهاأندونيطلقهاأنحقهمن،العيوبتلكمنعيبابهاووجدشرطدونبزوجتهدخل

الكتوبا.
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الأبعلىيجب-أبيها)2(بيتفىوهىعيب)1(بها،ظهرإذاأح-

عليها،نكاحهعقدبعدبهاظهرتالعيوبتلكأنعلىببيِّنة)3(يأتىأن

نأعلىببيِّنةيأتىأنعليهيجب(-)ْالزوجبهادَخَلإذا)4(.حقلهوجُرف

شراءشراوهوكانعليها)6(،نكاحهيعقدأنقبلبهاكانتتلكَالعيوب

تنطقحالةأىعلىالفقهاء:ويقولميئير.الربانىيقولهماهذاكَرَر)7(،

،الظاهرةالعيوب،حالةفىأأما،الخفيةالعيوبعلى؟المذكورةالأقوال

يدّعى)8(.أنيستطحفلا

حتىيدعىأنيستطيحلا-)9(المدينةتلكفىحمَّاموُجِدوان

1(.)ْقريباتهطريقعنفحصهايستطحلأنه،الخفيةالعيوب،حالةفىأ

ما.عيبالنكاحعقدبعدبهاظهرإذاأى)1(

عليهانكاحهيعقدأنقبلأنهخطبهافيدعىبها،يدخللمأىأبيهابيتفىزالتماوهى)2(

أباهالكنالكتوبا،مبلغبدونيطلقهاأنيريدوهوغرر،شراءوشراؤه،العيوبتلكبهاكانت

الكتوبا..ممبلغويطالبالعقدقبلبابنتهتكنلمالعيوبتلكأنيدَّعى

ادعائه.علىببيِّنةيأتىأنيجبأى)3(

الضررهذالهاحدثنصيبهمنوأصبحتعليهانكاحهعقدأنفبعد،الزوجقدرهذاأنأى)4(

يستطع،ادعائهعلىببينةالأبيأتلمإنلكنالكتوبا.مبلغحقهامنوعندئذ،العيببهاوظهر

11كانوافهناظهرواهنا11نقولنحن:السببالجماراوفسرتالكتوبا،مبلغبدونيطلقهاأنالزوج

العقد.قبلأىقبل،بهاتكونفقدأبيها،بيتفىوجدتالعيوبلأنأى:

الكتوبا.مبلغبدونيطلقهاأنويريدعيباً،بهاوجدالزوجبهادخلأنبعدأى)5(

عليها.نكاحهيعقدأنْقبلبزوجتهكانتالعيوبتلكأنعلىببيِّنةيأتىأنالزوجعلىأى)6(

نأفبما:لهنقولبالبينةيأتلمإنلكنالكتوبا،مبلغبدونوتُطفقغرر،شراءشراؤهأى)7(

بيته.فىظهرتتكونفقدزوجها،بيتفىوهىبهاوجدتالعيوبتلك

به.ورضىماعيبابهاأنبالتأكيدعلملأنهغرر،شراءشراءَهأنيدَّعىأنْيستطعلاأى)8(

فىيغتسلناللاتىقريباتهطريقعنيعرفأنْالزوجيستطعالمدينةتلكفىحمَّاموُجدإنإى)9(

لا.أمعيبكانَبهاإنالحمام

بعدإلاكأسمنيشربلاالإنسانأنبهالمسلممنبأن11:الجملةتلكالجمارافسرتوقد1()0

فحصهابالتأكيدلأنه،ادعائهيُقبَلُفلا،النكاحعقدقبلعيببهاكانوإنحئلذلك"يتفحصهأن

نأفعليهيطلقهاأنأرادوإذا،ورضىما،عيباًبهاأنوعلمبها،يدخلأنقبلقريباتهبواسطة

الكتوبا.مبلغيعطها
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قال)2(،التسريحعلىيجبرونهلاعيب)1(،بالرجلظهرإذاط-

)3(المذكورةالأقوال،تنطقأ-حالةأىعلى:جمليئيلبنشمعونالربانى

علىفيجبرونه-()ْالكبيرةالعيوبفىأما)4(،الصغيرةالعيوبعلى

)6(.التسريح

وُجدتإذاوالتى،المرأةتعيبالتىالعيوبتناولناالسابقةالشرائعفى

فجاءالكتوبا،مبلغبدونتُسزحزوجها،بهايَعْلَمْولمالنكاحعقدقبلبالمرأة

.بالطلاقتطالبأنللمرأةويحقالرجلتعيبالتىالعيوبليبينتشريعنا

وعلمت،الزفافقبلعيببهكانالذىأو،بالمرأةدخولهبعدعيببهظهرالذىالرجلأى)1(

به،.ورضيتالمرأةبه

.الطلاقعلىيجبرونهفلا-رغب،لاوالزوجبالطلاقالمرأةطالبتإذاأى2()

زوجته.تطليقعلىالزوجيجبرونولا،الكلامينطقحالأىعلىأى)3(

تتحملها.أنالزوج!تستطعالئالعيوبأى)4(

ولا،القدمبترأواليدقطعأوالبصركفقدبالجمارا()برايتافىوردتكماالكبيرةالعيوب)5(

.العيوبتلكتتحملأنالزوج!تستطع

بنكعونالرباقأنالجماراشرحتوقدالكتوبامبلغويعطونهازوجتهتطليقعلىيجبرونهأى)6(

بها،ورضيتزوجتهبهاوعلمتالزفافقبلكانتإذاالكبيرةالعيوبفىحئأنهيعتقدجمليئيل

العيوبتلكأتقبلأنسأستطعأنئأعتقدكنت:تقولأنْتستطعلأنهاتطليقها،علىيجبرونه

فلا،كبيرةعيوببهظهرتوإنوحئجمليئيل،كعونالرباقبرأىيؤخذولا،أستطعلاوالآن

1(.251/النكاحأحكام)رمبمالتطليقعلىيجبرونه
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)4(،اللحميةذو)3(،المجذوم)2(:التسريحعلىيُجبَرونهؤلاء)1(-ي

نأقبلكذلككانواسواء-والدبَّاغالنحاسمستخلص،الروثجامح

جميعاً:عنهمميئيرالربانىقال،كذلكأصبحواالزواجبعدأم،يتزوجوا

أعتقدكنت:تقولأن،الزوجةأتستطح(،عليها)ْشرطهمنالركمعلى

الفقهِاء:ويقول(،)6أتقبلأنيمكننىلاوالاَن،أتقبلأنبإمكانىأن

ضرراَ)8(،لهتسببلأنها،المجذومعداعنها)7(،ركماًتتقبل،أنعليهاأ

وكان،أبناءلهليسأ،دباغماتعندماصيدونفى،وقحالذىأوالحادث

كان:تقولأن،الزوجةأبإمكان:الفقهاء،فقررأ-دبَّاغٌ)9(أخٌله

1(.تَقَبّلك)ْيمكننىولا،أخيكتَقبّلبمقدورى

أحدهاوجدإنالتىالعيوبيبينوهو،السابقللتشريعتتمةالتشريعهذا

الفقهاء.بإجماعالتطليقعلىأُجبربالرجل

.العيوبذووأى1()

حرفهمأوعيوبهمبسببالكتوبامبلغودفعالتطليقعلىالأمربيدهممنأوالقضاءيجبرهمأى)2(

البغيضة.

المشنا.استحداثمنتعبيروهوبالجذامالمصابأى)3(

أضافتوقد،التنفسيعوقللأنفالمخاطىالغشاءفىورمتعئيونانيةكلمةوهىفوليفوس)4(

كريه!.رائحةأنفهمنيفوحوأنالجمارا

بها.الزوج!ورضيت.العيوبتلكبهكانتالزواجقبلأنهالرغمعلىالمقصود)5(

معه.والبقاءالتحملسأستطعأنئأعتقدكنتأى)6(

فهىعليها،اشترطأنهوبمبهاوعلمت،منهزواجهاقبلبهكانتالعيوبتلكأنطالماوالمعئ)7(

طلاقها.علىيجبرونهولا،تتحملأنمجبره

علىبضغطهاالجماععندبالضررتصيبهلأنهاالمجذومباستثناءقهئشروحفىجاءكماوالمعئ)8(

فىالفقهاءبرأىويؤخذالجمارا،فىوردكمالهايسمحونفلامعهتظلأنْرأتإذاوحئ،جسده

التطيق.عندالتشريعهذا

منه.تتزوجأنعليهايجبالأرملةأنأى)9(

يقومأنعليهويجبالمتوفىأخاهويخلفبهايدخلأنلهيحقلاالجملةهذهالأرملةقالتإذا1()0

الكتوبا.مبلغويعطهابهاالدخولرفضهعنتعبرالئالنعلخلعبشريعةلها
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الثامقالفصل

شمَّاىبيت-نكاحهايُعقَدأنقبل)1(أعيانإليهاآلتالتىالمرأةأ-

إليهاآلتنافذا)3(،،ويُعدّأوتهبتبيحأنهايقرّون)2(هليلوبيت

هليلوبيت)4(،تبيح:يقولونشمَّاىبيت-نكاحهاعقدبعد،الأعيانأ

،بالنفاذ)7(ووهبتباعتإذايُقِرّون)6(وأولئكوهؤلاء(،)ْتبيحلا:يقولون

ألا،بالمرأةفازأنهحيث:جمليئيلالربانىأمامقالوا:يهوداالربانىقال

الخاعىاللاحقالحكممنأخجلون)9(نحن:لهمقال)8(؟بالأعيانيفوز

عليناتفرضونوأنتم،بهاالدخولبعدإليهاآلتالتىالحديثةبالأعيان

1(.)ْالقديمة،للأعيانالحكمهذاشمولأ

إذا،يقرونوأولئكهؤلاء-بهاالدخولبعد،أعيانأإليهاآلتإذا

)11(،المشترىيدمنينتزعهاأنفللزوج،ووهبتباعت

طوف(.يومإضافات)الهب!أوالإرثطريقعنأعيانإليهاألتأى1()

.ويقرونبينهمفيمامتفقونأى)2(

تصرفها.تحتالأعيانتلكلأننافذيزوهبتهابيعهاويُعدتلكأعيانهاتهبوأنتبيعأن)3(

بها.يُدخللمومعقودانكاحهامادامتبيعأنحقهامنكاىبيتيرى)4(

عقدبعدإليهاألتأنهاحيث،الأعيانتلكتبيعأنلهايَحِقّلاالبدايةمنذأنههليلبيتيرى)5(

فوزذلكعلىويترتببها،ويدخليعوقمايحدثلاوقد،للدخولممهدالنكاحفعقدنكاحها،

178(.كتوبوتوراشىالجمابىا)بأعيانهاوبهازوجها

.ويقرانيتفقانكاىوبيتهليلبيتأى)6(

.نافذةوالهب!نافذفالبيعالهب!وتمت،البيعتمإذاأى)7(

بيعهايعدولماذامتاعها؟يستحقأفلا،زوجته.ممثابةوأصبحتعليهانكاحهعَقَدأنه.مماوالمعئ)8(

نافذا؟

بعدحديثاإليهاألتالئللأعيانبالنسبة:بقولهعليهمردّجمليئيلالرباقأنوالمقصود)9(

،الأعيانتلكالمرأةباعتإذاوهولاحقا(،سيردالذى)الحكممنونخجلنأسفنحنالدخول

ملكها.الأعيانتلكلأنالمشترىمنينتزعهاأنفللزوج

قبلإليهاألتالئالقديمةالأعيانعلىالحكمهذاتطقواأنتريدونوانتمالمقصودوالمعئ1()0

باطلاً.بيعهاتُعِدوننكاحها،معمودوهىباعتهافإذا،الدخول

أعيانهاوهبتأوالمرأةباعتإذاويقرونمتفقونهليلوبيتكاىبيتالمقصودوالمعئ1(1)

حق-منالدخولبعدإليهاألتالئالأعيانتلكلأن،المشترىيدمنينتزعهاأنفللزوجتلك،
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الربانى-بها)12(دخلثم!،الدخيلقبل،الأعيانإليهاآلتإذاأ

بنحنيناالربانىقالنافذا،،يُعَدّأووهبتباعتإذا:يقولجمليئيل

يفوزألا،بالمرأةفازأنهحيث:جمليئيلالربانىأمامقالوا:عَقَقْيا

بالأعيانالخاعىالساقيالحكممنأخجلوننحن:لهمقال؟بالأعيان

هذاشمولأعليناتفرضونوأنتم،بهاالدخولبعدإليهاآلتالتىالحديثة

القديمة.،الأعيانالحكم

به،ينتفعوإنماالزوجيقبضهلامالالأعيانتلكأن.مماالجمارا:شرحتوقدبها،الانتفاعالزوج-

يأخذلالكنفقط،الأعيانممرةالمشترىمنالزوجيأخذالحياةقيدعلىالزوج!كانتإذالذلك

.المشترىمنالأعيانتلكفينتزعزوجها،قبلالزوج!ماتتوإننفسها،الأعيان

.مباشرةذلكبعدالدخولحدثثمبهاالدخولقبلالأعيانإليهاألتأى)12(
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المعلومةالأعيان:الأعيانمن،نوعينأبينيفرقشمعونالربانى-ب

،الأعيان1(باطلا)3يُعد-وهبتهاأوباعتهاواذاتبيعها)2(،لا)1(-للزوج

نافذا)6(يعد-وهبتهاأوباعتهاواذا(،تبيعها)ْلا-)4(للزوجالمعلومةكير

غيروالأعيان،المعلومةالأعيانحولالجمارافىالمشرعونانقسموقد

المعلومةغير،الأراضىهىالمعلومةحنينا:بربىيوسىالربانىفقال،المعلومة

غيرأما،معلومةتعدوتلكهذه.":يقوليوحنانوالربانىالمنقولاتهى

الواضحومن."،نائيةمدينةفىأعيانإليهاوتئولهناتسكنأنفهىالمعلومة

نفسفىإليهاتئولالتىالأعيانحكموهويعلمها،لاالزوجأنالمثالهذافى

يوحنانالربانىبرأىويؤخذمقوبصت(شيطا)الزوجيعلمهاولاالمدينة

رمبم(.،)هران

ستؤولأنهايعلمالئالأعيانيفسرها،منوهناكإليها،ألتبأنهاالزوجعلمالئالأعيانأى)1(

هرأدق(.)إليها

زواجها.قبلإليهاألتوإنحئزواجها،بعدبيعهاتستطعلاأى)2(

بإمكانلأنباطلانالهب!أوالبيعفأنشرحنا،كما،الأعيانبتلكالزوجعلمأنبعدأى)3(

.الأعيانهذهأجلمنتزوجهابأنهيدعىأنالزوج

.الزوجيعلمهاولاللزوج!،ألتالئالأعيانأى)4(

ممرها.منويأكلبها،ينتفعالزوجلأنتبيعهاأنلهايحقلا()ه

وإنحئ،نافذانالهب!أوفالبيعالزوجبهايعلمأنقبلوهبتهاأوالأعيانتلكباعتإذاأى)6(

)طوف(يومتوسافوت)بهايفوزفلاعنها،يعلملاالزوجأنفبمازواجها،بعدإليهاألت

.كعونالرباقبرأىويؤخذ،8(22/النكاحأحكامرمبم،هريف
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منويكلأرضاً)2(،بهاتشترى)1(،أموالإليهاآلت،إذاأج-

منويكلأرضاً،بهتشترى-جنى)4(ثصر،إليهاآلإذا1ثصرها)3(،

ميئير:الربانىقال-،مثصرشجرأبهاأرضىٌ،إليهاآلتإذا1،ثصرها

والمتبقى)6(-(،ثمرها)ْبدون،أتساوىوكم،بثمرها،أتساوىكميثمِّنونها

الثصرالفقهاء:ويقولثصرها)7(منويكلأرضاً،بهتشترى

ويكلأرضاً،بهوتشترى،لها-الجنىوالثصر،له-،)8(الشجرعلىأ

ثمرها)9(.من

الهب!.أوالإرثطريقعنأموالبها،الدخولبعدللمرأةألتأى)1(

علىللمحافظ!التشريعهذاسنواوقدللزوج!ملكيتهاتكونأرضاًالأموالبتلكتشترى)2(

.ممرهمنالزوجوينتفعموجوداالمالرأسيظلوأنالزوج!،أعيان

.الإرثطريقعنللزوج!تئولالئالأرضكحكم،الأرضممرمنالزوجيأكلأى)3(

به.ينتفعوإنماالزوجيقبضهلاالذىالمالكحكمللزوج!يئولالجئالثمرحكمأنأى)4(

الثمر.بدونتساوىوكمبثمرها،الآنتساوىكم،الأرضيثمنونأى)5(

الحالتين.فىالأرضممنبينالفرق)6(

وهوممرفهو،الزوجعصمةفىوهىكبرونماماأنيعتقدميئيرفالرباق،المالرأسكحكمأى)7(

.ممرهمنالزوجويأكللها،وهومالرأسبلممرايعدلاعصمتهفىوهىيكبرلموما،له

أنهمنالرغمعلى،للزوجفالثمرمثمر،شجروبهاإليهاألتالئالأرضأنالفقهاء-رىأى)8(

لهافالأرضبالثمر،ألتالأرضأن.مما،عليهتطقالثمرفشريعةعصمتهفىوهىويكبرينملم

للزو!.والثمر

التشريع.بدايةفىوردكماالجميعأقوالح!سبالمالرأسكحكمحكمهمأنأى)9(
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يُضار،بها)1(بالدخولوَضْعهيتحسنحيثما:يقولشمعونالربانىد-

وضعهيتحسنبها،بالدخولوضعهيضاروحيثمابتسريحها)2(،وضعه

وعندحقه)3(،منبهاالدخولبعد،الشجرعلىأالثصر:بتسريحها

وعند(حقها)ْمنبهاالدخولبعد-الجنىوالثصرحقها)4(،منتسريحها

حقه)6(.منتسريحها

الثمربين-الفقهاءنظروجهةمن-للفرقالسابقالتشريععرضناأنبعد

وحق،الجنىالثمروبين،أرضهوفىشجرهعلىوهوللزوجةيؤولالذى

نوعكلفىالزوجحقليناقشالتشريعهذاجاءمنهما،نوعكلفىالزوج

الزوجة.طلاقعندولكنمنهما

بزوجته.الدخولبعدوضعهتحسنإذاأى)1(

بعدالزوجحقمنيكنلمالذىالثمرأنأى،صحيحوالعكسلها،بطلاقهوضعهيضار)2(

لها.طلاقهعندحقهمنأصبح،بزوجتهالدخول

كماالزوجحقمنالثمرفهذاالشجر،علىممربهاأرضبهاالدخولبعدللزوج!ألتإذاأى)3(

السابق.التشريعفىذكرنا

والثمر.بالشجرالأرضتأخذطلاقهاعندأى)4(

السابق.التشريعفىوأوردناهسبقماأى)5(

وقدبه،فيفوزوجناهسارعإذاالزوجحقمنفيعدجئّ،ممرهناككانإذاالطلاقعندأما)6(

أنهيرونالفقهاءأنبالجمارا،وجاءالشجر،علىبالثمريتعلقفيماكعونالرباقالفقهاءخالف

قدالثمرأنيرونفالفقهاءحقه،منالثمريصبحبطلاقهافكذلكحقهمنالثمرأصبحبهابدخوله

برأىيؤخذ97/ب(كتوبوتوراشىجمارا)حقهمنفهوإذًاالزوجعصمةفىوهىونماكبر

24(.22/النكاحأحكامرمبم،هريف)التشريعهذافىكعونالرباق
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بأثمانهمويُشترىيُباعون)2(،-مُسِنّون)1(وِامَاءٌعبيدإليهاآلإذا-هـ

)4(تبيعهملا:جمليئيلبنشمعونالربانىيقولثصرها)3(،منويَكل،أرضىٌ

وكرومزيتونأشجارإليهاآلتإذا،أبيهابيتجاهعلىشاهدلأنهم

ثصرها،منويكل،أرضىبأثمانهاويشترى،كأخشابتُباع-الثصر()قليلة

أبيها،بيتجاهعلىشاهدلأنها(،تبيعها)ْلا:يهوداالربانىيقول

وأكلكثيراأنفق،فإذاأ)6(،زوجتهأعيانعلىالرجلِأنفق،إذاأ

،كثيرا-ثصرهمنأوأكلقليلاً،أنفقأوأقليلاَ،،ثصرهمنأ

يكل)8(ولمأنفق،إذاأما1،)7(،أكلقدمادامصرففيماالحقلهفليسأ

)9(.اليمينحلفبعدأنفقما،قيمةأفيأخذ-

آلتالتىالأعيانبيعتوقفأنالزوجةحقمنأنلنا،يبينالتشريعهذا

أبيها.بيتجاهعلىحفاظاًالإرثطريقعنإليها

الخفيف!،للأعمالإلايصلحونلامسنونوإماءعبيدالإرثطريقعنللزوج!الإذاأى)1(

وفاتهم.ويخشى

البيع.منالزوج!تمنعهولا،يبيعهمأنالزوج.ممقدورأى)2(

عائدها.أوممرهامنويأكلأرضاًالزوجيشترىوالإماءالعبيدبثمنأى)3(

والإماء.العبيدبيعتمنعأنالزوج!تستطعجمليئيلبنكعونالرباقيقول)4(

وقالوا،أعلاهالمذكورللسببوالكرومالتينأشجاربيعتمنعأنالزوج!تستطعيهوداالرباق)5(

لآخر(،مملوكةأرضفىالأشجاركونأى)تملكهلاالذىالحقلحوليختلفونإنهم11الجمارا،فى

أبيها.بيتجاهدليللأنه،البيعتمنعأنحقهامنأنعلىالجميعفاتفقملكهاالحقلكانإنلكن

لتحسينها.الانتفاعيةزوجتهأعيانعلىمالهمنينفقمنالمقصودوالمعئ)6(

كَثُر.أوقلانتفعأوأكلقدمادام،صرفه.ممايطالبأنْيستطعلاالطلاقعندأى)7(

يطلقها.أنو-ريد،الإطلاقعلىممرهامنينتفعلموزوجتهأعيانعلىأنفقأى)8(

فيأخذ،صرفهعما-ربوماأوصرفهمايوازى.مماالأعيانتحسينةحالفىأنهالجماراأوضحت)9(

حلفبعديأخذلاالتحسينقيمةعن-ربوالمنصرفكانإنلكن،صرفهماقيمةاليمينحلفبعد

.صرفماكُللافقط،التحسينقيمةإلااليمين
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شماىبيت-أعيانإليهاآلتإذااليافام؟)زوجها)1(أخاتنتطرمنو

ماذا-)3(ماتت،إذا1نافذا)2(،ويُعد1ّ،وتهبتبيح،يُقِرّونهليلوبيت

(؟بها)ْوتخرجتدخلالتىوبأعيانهاوالبائنة(الكتوبا)4(بمبلخيصنعونِ

هليلبيت)6(الأبورثةمحالزوجورثةيقتسمها:يقولونشمّاىبيت

والبائنة(الكتوبافمبلخ)فيها)7(ويتصرفيحوزهالمنالأعيان:يقولون

بهاوتضرجتدخلالتىالأعيان،أماأ،فيهاالتصرفحق(A)الزوجلورثة

فيها.التصرفحق)9(الأبفلورثة

والئولداً،يخلفلموزوجهاماتالئالمرأةويعئالمشنااستحداثمنتعبير:يافامشُومِرتْ)1(

النعل.يخلعأواليبومشريعةويقيمويتزوجهايكبرحئأخاَزوجهاتنتظر

تهبها،أوالأعيانتلكتبيعأنحقهامنبأنويقرونمتفقونهليلوبيتكاىبيتإنأى)2(

هذامن)أ(تشريعفىوردتالئنكاحهاالمعقودحولاختلافهممنالرغمفعلىنافذا،البيعويعد

وقدنافذا،ويعدوتهبتبيعأنهافأجمعوازوجها،أخاتنتظرمنبخصوصيتفقونأنهمإلاالفصل

نكاحهافالمعقود)همائيرى(نكاحهاالمعقودكزواجأكيداًليساليافاممناليافامافزواجالسببفُسِّر

توسافوت)اليبومشريعةويقيميتزوجهاأوالنعليخلعأنإمااليافاماأمابها،الدخولانتظارفى

(.t/78كتوبوت

اليافام(.)زوجهاأخاتنتظروهىماتتإذاأى)3(

وأوبالبائنة،الزوجيضيفهوما(للثيبومائةللبكردينارمائتا(الكتوبا.ممبلغيصنعونماذاأى)4(

الكتوبا.عقدفىالمسجلةالدوطة

عندعليهاتكونالئبحالتهاوتأخذهادخولها،عندبهاجاءتالئالانتفاعيةالأعيانأى)5(

؟.ماتتإذازوجها،أخاتنتظرالئالمرأةأعيانكل-رثمَنْالمقصودوالمعئ،منهطلاقها

لمإنْإخوتها،أىأبيها،ورثةمع،إخوتهأى،الميتزوجهاورثةيقتسم:يقولونكاىبيت)6(

يشرحونالمفسرينمعظملكنهمائيرى()ابنته-رثفالأبكانفإن،الحياةقيدعلىالأبيكن

الزوجأنوبماأكيداً،ليساليافامامنفزواجه،نفسهاليافامهوالزوجورثةأنللجمارا(،)وفقا

السبب.لهذاالميراثنصفاليافاميستحقلذلك،زوجته-رث

لأنهافيها،التصرفلهميحقالأبفورثةفيها:التصرفالطرفينحقمنالبائنة11أنوالمقصود)7(

لذلك،الزوجعلىالأعيانتلكمسئوليةلأنفيها،التصرفالزوجورثةحقومن،المرأةأعيان

باتراباباالجمارااستنتاج)الأبوورث!الزوجورث!بينالأعيانتلكتُقسَّم

158/ب(.

مسئوليةلأنفيهالتصرفالزوجورثةحقفمن،الزوجعليهيضيفهوماالكتوبامبلغأى)8(

.الزوجعاتقعلىالكتوبا

أبيهالورث!فيحقالكتوباعقدفىتسجلولاالزوج!بهاتدخلالئالانتفاعيةوالأعيان)9(

تجاهها.الزوجعلىمسئوليةولافيها،التصرف

تُبحثالأعيانكلأىيحوزهالمنالأعيان:البدايةفىقاعدةحددهليلبيتأنيفسرمنوهناك

الكتوبا-مبلغأىالكتوبا،فىالواردةالالتزاماتكل-الكتوبا:ويفصلونيحوزها،منح!سب
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الأراملعلىالخلافةبابيفاموت)مسختفىبالنصوردالتشريعهذا

وتنتظرولدبلازوجهاعنهاماتالتىالمرأةأعيانيتناولالتشريعوهذا4/ب(

أخاهويخلفبهايدخلأىاليبومشريعةيقيمحتىالزوجأخا)اليافام(

تنقسمالمتزوجةالمرأةأعيانأنبدايةنوضحأنعلينايجبلذاعليها،

لنوعين:

وثيقةفىتسجلولاأبيها،بيتمنبهاتأتىالتىالانتفاعيةالأعيانأ-

الدخولبعدالهبةأوالإرثطريقعنإليهاتئولالتىالأعيانوكذلكالكتوبا،

بها

وأنحقها،منالأعيانتلكأن(،السابقةالتشريعاتفى)شرعناوقد

بالاَرامية،مليجامنملوج."نخسى."الاسمجاءهنامنثمرهامنينتفعالزوج

ولاالطيور،ريشكنزعالأعيانتلكريشينزعفالزوج،الريشنزعومعناها

تجاهها.عليهمسئولية

لزوجهاالزوجةبهاتأتىالتىالأعيانوهىبرزيل(صون)نخسىب-

الأعيانهذهفىيتصرفوالزوجالكتوبا.وثيقةفىبقيمتهاويسجلها،كبائنة

بهذاتسمىلذابردها،ملزمفهوهلكتفإذاعنهامسئولوهو،لهيحلوكما

كمالهابإعادتهملزمفالزوجهلكوإنكالحديدلهاباقالمالرأسلأنالأسم

الأعيانوضعيناقشالتشريعوهذاللمشنا(قهتىشروح)راجع.كان

وفىولددونزوجهاعنهاماتالتىللزوجةوالبائنةالكتوباومبلغ،الانتفاعية

بها.يدخللكىزوجهاأخىانتظار

تقعوالئالكتوبا،عقدفىالمسجلةوهىالبائنة،كذلكالزوجيضيفهاالئوالإضافةالأساسى-

الزوجحيازةلأنفيهاالتصرفحقهمومنالزوجورثةحيازةفىفهىالزوجعاتقعلىمسئوليتها

لهاحيازةأكثركانتالزوج!،لأنالأبورثةحيازةفىفهىالانتفاعيةالأعيانأمامطلق!كانتاله

التوسافوت(.،همائيرى)
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ويكل،أرضىٌبهتُشترى-مالاً)1(،المتِوفىاليافامأخوأتركإذا+

منويكل،أرضىٌبهتُشترى-جنياَ)3(ثمراَ،تركإذاأثمرها)2(،من

يثمنونهاميئير:الربانىقال-مثمرشجربهاأرضاً،تركإذاأثصرها.

بهتُشترى-والمتبقى،ثصرهابدون،أتساوىوكم،بثصرها،تساوىأكم

(،له)ْ-،الشجرعلىأالثصر:الفقهاءويقولثمرها)4(،منويكل،أرضىٌ

،،بهأفاز-،اليافامأسبقفإذا:(به)6يفزيسبقمن-الجنىوالثصر

دخلإذا،ثمرهامنويكل،أرضىبهتُشترى،الأرملة1)7(سبقتإذا

منكتوبتهاتكونأنعلىشئ)9(،كلفىكزوجتهفهى-،اليافام1بها)8(

1(.)ْالأولزوجهاأعيان

.كإرثمالاًتركإذا،اليبومشريعةتنفيذتنتظرالئالأرملةزوجأى،المتوفىتركإذاالمقصود1()

ضماناتكونأرضشراءطريقعنعليهيحافظبل،المالهذافىيتصرفأنلليافاميحقلاأى)2(

إلالليافاميحقولا،الأرملةلكتوباضمانالمتوفىأعيانكللأنفقط،ممرهامنهووينتفعللكتوبا

فقط.عائدهاأوممرهامنالانتفاع

أرضبثمنهتشترىلكن،يأكلهأناليافام()لأخيهيحقفلاجنياً،ممراًالمتوفىتركإذاكذلك)3(

عائدها.منأوالأرضممرمناليافامويأكلللكتوبا،ضماناتكون

ضمانهووفاتهوقبلالزوجحياةفىنضجالذىالثمرأنالجملةهذهإ-رادمنالمقصود)4(

الشريعة.لتنفيذبالأرملةالدخولانتظارفترةفىينموالذىالثمرإلااليافاميأكلولاللكتوبا،

علىفالثمرميئير:الرباقمعالفقهاءيختلفلابهذاأىلها(اوكتبواصححواالجمارافى)5(

ممرها.مناليافامويأكلللكتوبا،ضمانانتكوٍ،أرضنبثمنهتُشترىولذلكللكتوبا،ضمانالشجر

سبقإنولذلكالجئالثمرومنهاللكتوبا،ضماناتعدلاالمنقولةالأعيانأنيعتقدونفالفقهاء)6(

فيه.التصرففىالحريةمطلقولهبهفازوأخذهاليافام

ضماناًفتعد1(01/1النكاحأحكامرمبم،راشى)زوجهاحياةفىالزوج!أخذتهاإذاإى)7(

وهوالتشريعبدايةفىوردلمافوفقا.المتوفىتركهالذىالمالحكموحكمهابها،الخاص!للكتوبا

أنالفقهاء-رىحينعلىللكتوبا،ضمانالمنقولةوالأعيانالمالأنيعتقدالذىميئيرالرباقرأى

.الخصوصهذافىالفقهاءبرأىويؤخذللكتوبا،ضمانالي!ستالمنقولةوالأعيانالمال

اليبوم.شريعةوأقامأخيهبأرملةدخلأى)8(

-ردهاأنوبإمكانهطلاقبوثيقةفيطلقهايطلقهاأنأرادفإذاشئكلفىكزوجتهأخيهفأرملة)9(

.الطلاقبعد

وقداليافام،أعيانلا،الأرملةهذهلكتوباضمانالمتوفىالزوجأعيانلأنالكتوباباستثناء1()0

ىأاليافاممنكتوباالفقهاءلهاقررأعيانا،الأولالزوجيتركلمإذاحالةفىالجمارا،فىفسروا

المتوفى.الزو!أخى
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زوجهاأخاتنتظرالتىالمرأةحكمتفصيلليواصلالتشريعهذايأتى

لكتوبتها،ضمانالمتوفىزوجهاأعيانأنويقرر،اليبومشريعةلإقامة)اليافام(

.الأعيانتلكيبيعأن-المتوفىالزوجوريثوهو-لليافاميحقولا
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الكتوبا،مبلخأذاهوهازوجها(:)أخواليافاملها)1(يقوللاح-

يقوللاكذلكللكتوبا)3(،ضمانأعيانهكللكن)2(،المنضدةعلىبكالخاعى

كللكن،المنضدةعلىبكالخاعىالكتوبا،مبلخأذاهوها:لزوجتهرجل

الكتوبا)6(،إلالهافليس،،اليافام1(طلقها)ْإذاللكتوبا)4(،ضمانٌأعيانه

9(.فقطالكتوباإلالهاليسالنساء)8(،كسائرفهى-ردها)7(إذا

الزوجأعيانكلبأن،السابقالتشريعقررهأنسبقماالتشريعهذايواصل

أخيهأعيانيبيعأنلليافاميحقولا،بالأرملةالخاصةللكتوباضمانالمتوفى

.بعدهأوبأرملتهالدخولقبلسواءالمتوفى

أخيه.لأرملةيقولأنلليافاميحقلاأى)1(

الكتوبالسدادأخيهلأرملةالمالمنمبلغايقررأنالمتوفىأخوأرادإذاانهالمقصودوالمعئ)2(

له.يحقفلا،المتوفىأخيهأعيانبقيةيبيعأنوأرادبها،الخاصة

لكتوبتها.ضمانالمتوفىأخيهعنورثهاالئأعيانهكلأى)3(

عقدفىيكتبأنعليهولكنكتوبتها،لسدادلزوجتهمالاًيخصصأنلهيحقلاالزوجكذلك)4(

تشريع،الرابعالفصلراجع)لكتوبتكضمانأعياقكلشطح:بنكعونشرّعكماالكتوبا

الخاص!الكتوبامنهتُحصِّلماتجدلموتَرَمَّلتْأوطلّقتْ،وإذا،أعيانهيبيعأنْللزوجويحقز"(11

.الزوجأعياناشترواالذينالمشترينمنفتأخذهابها،

بها.الدخولبعدأخيهأرملةاليافامطَلّقأى)5(

لمإنلكنأخيهعنورثهاالئالأعيانبقيةيبيعأنلهيحقذلكوبعدالكتوبا،مبلغيعطهاأى)6(

.الأعيانتلكيبيعأنلهيحقلايطلقها،

الكتوبا.علىتحصلأنوقبلالطلاقبعداليافامردهاإذاأى)7(

الأولى.الكتوباأساسعلى-ردهافهوردها،ثمامرأتهطلقكمنأى)8(

تعداليافامورثهاالئوالأعيان،المتوفىالزوجلهاكتبهاالئالكتوباإلاحقهامنليسأى)9(

الكتوبا.لتلكضمانا

-ردها،أنقبلالكتوبامبلغعلىالمطلق!تحصللمإذاأنهيوضحالتشريعهذاإنالجمارا،وتشرح

يحرمولذلكفقط،الأولالزوجكتبهاالئالكتوباإلالهايحقولااليافاممنإضافيةكتوبالهافليس

وردها.طلقهاأنبعدحئ،المتوفىأخيهأعيانبيعاليافامعلى
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القالهيالفصل

نأفله-أعيانك")1(فىحقلىليس":لزوجته،الزوجأكتبإذاأ-

كانإنيرثها)3(،-ماتتواذاحياتها)2(،فى،أعيانهاأثصرمنيكل

باعتإذاكىأعيانك")4(؟فىحقلىليس"لهاكتبفلماذا،كذلك،الأمرأ

فىحقلىليس":لهاكتب،إذا1(،نافذا)ْ،البيحيعدأ-ووهبت

واذاحياتها)6(،فى،أعيانهاأثصرمنيكلفلا-ثمرها"فىولاأعيانك

ثصرمنالزوجيكلالواقحفى:يهوداالربانىيقوليرثها،-ماتت

فىولاثصرهافىولاأعيانكفىحقلىليس":لهايكتبحتى7(،الثمز

الأبد")8(.إلىثصرهاثصر

ثصرفىولاثمرهافىولاأعيانكفىحقلىليس":لهاكتبفإذا

فى،أعيانهاأثصرمنيكلفلا-")9(مماتكبعدأوحياتكفىثمرها،

إذاجمليئيلبنشمعونالربانىويقول،يرثهالا-ماتتواذا،حياتها

نألىليسبكأدخلأنبعد11:النكاحعقدبعدكتبالزوجأنالجمارا،فىشُرحوقد)1(

11.أعيانكفىحقبأىأطالب

ممرفىحقهعنيتنازلأنبكلامهيقصدلمانهأى-حياتهافىأعيانهاممرمنيأكلأنللزوج)2(

ذاتها.الأعيانفىحقهعنتنازللكنهأعيانها،

إرثهافىحقهعنالتنازليقصدلمفالزوجفيرثها،الحياةقيدوهوعلىالزوج!،ماتتإذاأى)3(

حياتها.فىأعيانها،فىحقهعنتنازللكنهوفاتها،بعد

إرثها؟وفىأعيانهاممرفىالحقلهظلإذاشئأىعنتنازلأى)4(

يدمنينتزعهاأنللزوجيحقولانافذه،وهبتهانافذفبيعهاوهبتها،أوأعيانهاباعتإذا)5(

1(.تشريعمنالثامنالفصلراجع)المشترى

11.وبثمرها11وحددأضافإذاأى)6(

يبيعأنالزوجفيستطعممرهاأضافأنهمنالرغمعلىالثمرممرمنالزوجيأكلوالمقصود)7(

يبعدلملكنهفقطالثمرعنإلانفسهيبعدلملأنهممرها،منويأكلأرضاًبثمنهيشترىوأنالثمر

الثمر.ممرعننفسه

الثمر.ممرمنولاالثمرمنيأكللاالحالةهذهفىأى)8(

.الإرثوعنالثمرعنصراح!تنازلأنهأى)9(
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منوكل)11(،التوراةفىسُطرِّماعلىقيداًوضحلأنها(،يرثها)ْ-ماتت

)12(.باطلفقيده-التوراةفىالمسطورعلىقيداًيضح

بالأعيانالانتفاعفىحقهعنيتنازلالذىالزوجوضعيناقشالتشريعهذا

للزوجة.المملوكةالمنقولة

.الإرثفىحقهيلغىلاالقيدفهذا،نفسهعلىالقيدهذاوضعأنهمنالرغمعلىأى1()0

وقياساًو-رثها"111(27/1العدد)فىوردفقدالتوراةفىجاءماليغيروضُعقيدهأنأى1(1)

زوجته.يرثفالزو!عليها،

لملزوجتهالزوجوراثةأنالجمارا،فىويستنتجونيرثها،فالزوجالزوج!،ماتتإذالذلك)12(

ىأوعلىفقط،سنداًإلاليسالتوراةجملةفىجاءوما،الربانيونشرعهاوإنما،التوراةتشرعها

الفقهاءلأن،باطلقيدهوأن-رثهاماتتإذاأىجمليئيل،بنكعونالرباقبرأىفيؤخذحال

..كالتوراةوجعلوهاأقوالهمدعموا
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قرضىأووديعةوله)1(،وورثةودائناً)أرملة(ويترك،يمُتمَنْ-ب

لأضعفهم)3(القرضى،أوالوديعةأتعطى:طرفونالربانىيقول)2(آخرينلدى

القرضىأوالوديعةأتعطىلكن)4(!القانونفىرحمةلا:عقيفاالربانىيقول

الورثةأما)6(،اليمينحلفعليهمايجب،والدائنفالأرملة(،أ)ْللورثة،

)7(.عليهمفلايمين

بالإرثآلتالتىالمنقولةالأموالإن.":تقولفقهيةقاعدةالتلمودفى

-الفقهاءلرأىوفقا-الحكموهو."الميتديونلسدادرهناليستللأيتام

الكتوبامبلغعلىتَحْصُللافالزوجةللزوجةالمستحقالكتوبالمبلغبالنسبة

الضمانأوالدركذاتالثابتةالأعيانمنلكن،الورثةمنلهاالمستحق

المنقولةالأعيانالتشريعهذاويناقش.المتوفىتركهاالتىوالعقاراتكالأراضى

نأفبما،قرضأووديعةصورةفىآخرينلدىالمتوفىتركهاالتىوالأموال

الدائنأحقيةحولالمشرعونانقسمفقدبعد،الورثةليدتصللمالأموالتلك

.الأموالهذهمنحقهمعلىالحصولفىوالأرملة

فىبحقهميطالبونوالورثة،بدينهيطالبودائناًالكتوبا،.ممبلغتطالبأرملةويتركيمتمنأى)1(

.الميراث

والقرضالوديعةتزالولامات،ثمقرضاًأقرضهمأوأخرينذمةفىوديعةللمتوفىوكانأى)2(

حوزتهم.فى

الأضعفأىحنينا:برابىيوساىالرباقفقال"أضعفهم11بشأنالجمارافىانقسمواوقد)3(

منحقهينتزعأنيستطعولاتأخراأكثرسندهسدادموعدكانمن:راشىوفسرحج!،

متأخرا،سندهكانإنللدائنتعطىالوديعةأنأى،سندهسدادموعدقبلاشترواالذينالمشترين

الزوج!.لكتوباالوديعةتعطىتاخراأكثرالكتوباسندكانإنلكن

مبلغتحصيلفىالأضعفهىالمرأةأن-أىالزوج!لكتوباالوديعةتعطى:يوحنانالرباقويقول

على)راشى(أرضلهكانتإذاعماوالتحرىالمتوفىأعيانمنالتحققفىلهاسبيلفلاالكتوبا،

لمأنها.مما،أخرينلدىالمتوفىتركهاالئالمنقولةوالأعيانالمالأنيعتقد،طرفونفالرباقحالأى

منها.حقوقهماعلىيحصلاوالأرملةالدائنفبعد-الورثةليدتصل

قالكماالأضعفيعطىحئوللأضعفللأقوىينظرلاالقانونإنأىالقانونفىرحمةلا)4(

طرفون.الرباق

المتوفى.بوفاةالورثةحؤمنوالقرضالوديعةإنأى)5(

علىاليمينحلفعليهيجب،الأرملةأوكالدائن،الورثةمنمالاليأخذيأتىمنكلأنأى)6(

ز(.تشريعفىسيرد-كماشيئايأخذلمانه

الأعيانتلككانتوإذا،الميراثأعيانعلىيحصلوالكىاليمينحلفالورثةعلىيجبلاأى)7(

الأمواللأن،القرضمنولاالوديعةمنحقهمالأرملةولاالدائنيأخذفلا،الورثةحوزةفى

للكتوبا.أوللدائنرهناًلي!ستالإرثطريقعنللأيتامألتالئالمنقولةوالأعيان
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فازتإذا،به)4(يفز،)3(يسبقمن-جنياً)2(ثصراًترك)1(،إذاأج-

منأكثروكانالدائن،بهفازأأو(،الكتوبا)ْمنأكثروكان)الأرملة(به

يقوللأضعفهم)8(،يعطى:طرفونالربانىيقول-المتبقى)7()6(،دينه

،M)9للورثة،الجنىالثمرأيُعطىلكن!القانونفىرحمةلاعقيفا:الربانى

يمينفلاالورثةأماا(،)ْاليمينحلفعليهمايجب،والدائنفالزوجةأ

)11(.عليهم

أخذاإذاوالأرملةللدائنيعرضوهو،السابقللتشريعتتمةالتشريعهذا

الرئانىلخلافويعرض،الورثةيتسلمهاأنقبلالمتوفىتركةمنمنقولامالاً

يقومالتىالفقهيةالقاعدةمنالرغمفعلىحولهما،عقيفاوالربانىطرفون

للأيتامالإرثطريقعنتئولالتىالمنقولةالأموال-أنوهىالتشرِيعانعليها

عدّلواالوسيطالعصرفىالمشرعيننجد-الكتوباولاالدينلسدادرهناَليست

المنقولة.الأموالمنحتىدَيْنهوالدائنالكتوباتأخذالمرأةأنوسنّوا،

.وتركماتإذاالمقصود)1(

وورثة.وأرملةدائنويوجدمنقولاًمالاًأى)2(

.المالأوالثمرهذاعلىويحصليسبقمنكلأى3()

،استحقوهفقدالثمر،وأخذوا،الورثةسبقفإذامنه،يأخذهأنأحديستطعولا،استحقهأى)4(

للكتوبا،ولاللدائنرهناليسبالأيتامالخاصالمنقولالماللأن،منهميأخذهأنأحديستطعولا

أقوالهذهأنالجمارا،أوضحتوقد،الدائنوكذلك،استحقته،وأخذتهالأرملةسبقتوإذا

.الوفاةبعدالحيازةبأسبقيةالعبرةأن-رى،الذىطرفونالرباق

الكتوبا.مبلغمنأكثروكانالثمرعلىوحصلتالأرملةسبقتإذاأى)5(

دَيْنه.منأكثروكانالثمرعلىوحصلالدائنسبقإذاأى)6(

-رده.أنالدائناوالأرملةعلىيجبماأى)7(

فكل،الأرملةلكتوباأوبعد،دَيْنهسدادموعديحللمالذىللدائنأىلأضعفهميُعطىأى)8(

يأخذاهأنالأرملةأوالدائنيستطعفلاالثمر،الورثةاستلمفإذا،بالورثةبالمقارنة"ضعيف11منهما

منهم.

أخذهماكلولكنفقط،المتبقىالمقصودليسعقيفا،الرباقلرأىوفقاأنهالجمارااوضحت)9(

بوفاةلأنه،للورثةويُعطىمنهميؤخذ،الأخرىالمنقولةالأعيانأوالثمرمنسواءوالأرملةالدائن

الأرملة.أوللدائنبالنسبةالحيازةبأسبقيةالعبرةولي!ست،التركةأعيانبكلالورثةفازالمتوفى

الورثة.أموالمنبشئطالبواإذااليمينعليهمايجبوالأرملةالدائنأى1(0)

التركة.أعيانعلىيحصلواكىاليمينعليهميجبلاالورثةإنأى1()1
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نأفله-وصيّا)2(يعيِّنهاأو)1(،متجرهفىزوجتهيُجْلِسمَنْد-

اليمين،يستحلفهاإليعيزر:أالربانىيقول،,<),يشاحيناليمينيستحلفها

)4(.العجينأو،المِغْزَلعلىحتى

:دعوىدونيُحففواهؤلاء."7/ح(اليمينحلفباب)فىالفقهاءوضع

فىرمبموشرح."البيتفىتتاجرالتىوالزوجةالأوصياء،،الأجراءالشركاء،

الشركاءأىهؤلاءلأن؟اليمينهذاالفقهاءسَنلماذا9/أ(الشراكة)أحكام

صاحبأموالمنيأخذونهماكللأنفسهميستحِلّون،.......والأجراء،

الشكبدعوىيميناعليهمالفقهاءفرضلذلك،وتعبهمتجارتهمنظير،المال

.وعدلبأمانةأعمالهميؤدواحتى

الشك.بدعوىزوجهايستحلفهاالتىالمرأةحكميتناولالتشريعوهذا

.متجرهفىتبيعزوجتهجعلمَنْأى)1(

الممتلكاتعلىالمشرفتعئوأيضا،الأيتامعلىخاصةالوصىّ.ممعئاليونانيةمنأفيطروفوس)2(

فيها.والاتجاروأعيانهأملاكهعلىالإشرافزوجتهفوّضمَنْأى،الإرثأو

تأخذلمأنهاوعلىتجارتهفىأمانتهاعلىزوجتهيستحلفأنيشاءحينالزوجحقمنأى)3(

منها.شيئا

حقهمنوصيّا،يعيِّنهاأومتجرهفىزوجتهيُجْلِسلمأنالزوجحقمنأنيرىإليعزرالرباق)4(

العجينمنأوغزلتهالذىالصوفمنكانوإنحئشيئاتاخذلمأنهاعلىيشاءمئيستحلفهاأن

وَصِيّا،يعينهاأومتجرهفىيجلسهالمإنتناقاما،لرأىوفقاأنهالجمارا،فىوردوقد،خبزتهالذى

الزوجبينكهذهمتزمِّت!فعلاقةالمترلية،أعمالهاعلىالشكبدعوىيستحلفهاأنحقهمنفليس

نإلكنواحد.اجُحْر"1فىحي!معإنسانيعيشفلا،البيتسلامتهددأنشأنهامنوزوجته

يستطعومعاملاتها،تجارتهعلىيستحلفهاحينأنهالفقهاءفيقروصيا،عينهاأومتجرهفىأجلسها

التشريع.هذافىإليعزرالرباقبرأىيؤخذولاأيضاالعجينوعلىالمغزلعلىيستحلفهاأن
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1كتب)إذاهـ- ) Oوأنَذراًمنكأطلبأنلىليس":،لزوجتهالزوج

يستحلفأن،يُمْكِنهألكنيَسْتَحْلِفَهَا)3(،انبستطيحفلايميناَ")2(-

منكأطلبأنلىلِيس"،كِتبإذا1،(ملكيتها)ْفىيَخْلفهاومنورثتها)4(

نأيستطيحفلا-يمينإَ"أونذراَملكيتكفىيخلفكممنأوورثتكمنأو

لكنملكيتهافىيَخْلفهامنيستحلفأوورثتها،يستحلفأويستحلفها،

مَنْويستحلفواِورثتها،ويستَحْلفوا)7(،يستحلفوهاأن)6(ورثته،ي!بمتطحأ

يَخْلفنِىلمنأولورثتىأولىليس"،لهاكتبإذا1ملكيتها)8(فىيَخْلفَهَا

فلا-"ملكيتكفىيخلفكممنأوورثتكمنأومنكنطلبأنملكيتى)9(فى

لزوجته.الزو!قالإذاأو،لزوجتهالزو!كتبإذاأى1()

اليمين.حلفومنالنذرمنزوجتهالزوجأعفىإذاأى)2(

إذا،أملاكهفىبتجارتهايتعلقفيمالا،يمينأىزوجتهيستحلفأنالزوجيستطعلاأى)3(

تشريعفىسيردكما)الكتوبايمينعلىهذاينطقولاوصيا،عينهاإذاأو،متجرهفىأجلسها

ز،خ(.

مسختفىالمُفسَّر)الورثةيمينفيستحلفهمبالكتوباورثتهاوطالبه،ماتتثمطلقهاإذاأى)4(

بيننجدولمقبل،منتخبرناولموفاتها،حينلناتذكرلمبأنها4/ز(اليمينحلفبابشفوعوت

.سدادهتموقدالكتوباعقدعقودها،

وجاء،وماتتطُلِّقتثملآخرينالكتوباأملاكالزوج!باعتإذاأى،الملكيةفىيخلفهامن)5(

الورثة.كيمينيميناًيحلفواأنفعليهمالكتوبا،بتلكليطالبواالمشترون

الزو!.ورثةأى)6(

الأرملة.يمينيستحلفوهاأنحقهمفمنبالكتوبا،الورثةوطالبتالزوج!ترجملتإذاأى)7(

ملكيتهافىيخلُفُهامنأوورثتهاطالبثم،الزوجماتذلكوبعد،ماتتثمطلقَتْإذاأى)8(

ماتإنلكن،الورثةيمينيستحلفوهمأنالزوجورثةحقفمنالكتوبا،.ممبلغزوجهاورثةطالبوا

فلا،الزوجلورثةاليمينحلفعليهايجبكانأنهافبماالزوج!،ماتتذلكوبعدأولاً،الزوج

اليمينالإنسانيورِّثفلا)،اليمينبحلفولاتخصهاالئالكتوبامنشئعلىورثتهايَحْصُل

فلا،اليمينبحلفإلاعليهالحصوليستطعلامالاأبناءهيورِّثأنإنسانيستطعلاأى(لأبنائه

ورث!يستطعلاوأيضا،حلفهأبائهمعلىيجبكانالذىاليمينهذايحلفواأنالأبناءيستطع

اليمينحلفوراشى)جماراهىتحلفهأنعليهايجبكانالذىاليمينيحلفواأنالزوج!

1(./1184اشفوعوت1

نأالزوج!وأرادتأعيانهباعإذاحالةفىذلكالزوجقالإذاوهمائيرىوبرطنوراراشىفسر)9(

يستحلفوهاأنلهميحقولا،المشترينعلىالزوجشرطهنافيسرى،المشترينمنالكتوباتأخذ

يسرىولا،ورثتهوعلىعليهإلايسرىلاالزوجشرطأنويعتقد،ذلكعلىيعترضمنوهناك

قررناهوماورمبم()الجاءونيماليمينبحلفإلاالمشترينمنالكتوبامبلغتأخذولا،المشترينعلى

الأوصياءلكن،المشترينبهالمقصودليسيستحلفونهالاملكيتهفىيخلفهمنإن11التشريعهذافى
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ورثتهاأوهىيستحلفوهاأنملكيتهفىيخلفهمنأوورثتهأوهوِيستطح

ملكيتها.فىيَخْلفهامنأو

يستحلفهاأنزوجهاحقمنالوصىالزوجةأنتقررالسابقالتشريعفى

الكتوبا."."علىالحصولعنداليمينتحلفأنالمرأةعلىويجبيشاء،حينما

الأرملةأن،ج()بتشريعفىتقررأنوسبقز،ح(تشريعفىسيرد-كما

لمبأنها،اليمينتحلفأنعليهايجبالورثةمنالكتوباعلىحصولهاعند

قبل.منمنهاشيئاتتسلم

الأرملةأن،شزعالكبيرجمليئيلالربانىأن4/هـ(الطلاق)بابفىوورد

انتفعتقدكنتإذافلانثمرعلىيُحزم."مثلاًفتقولتنذر،ولكنتحلفلا

حكمهاالوصىالزوجةأنيعتقدمنوهناك،تخصنىالتىالكتوبامنبشئ

منهاويطلباليمينحلفعنيتنازلأنزوجهاحقمنأىالأرملةحكمٍ

منزوجتهيُعْفِىأنقَبلَإذاالزوجوضعليناقشالتشريعهذاجاءلذانذرا،

اليمين.حلفومنالنذر

فجعلهم،الفراشطريحوهوأملاكهالزوجيهبهممنأو،أملاكهأوأعيانهعلىالزوجيعينهمالذين

طوف(.يومإضافاتوراجعوهرمبنيوسفتبر-رات)كالورثةالفقهاء
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إذاأوأبيها)2(،لبيتزوجها)1(دفنبعد،الزوجةأذهبت،إذاأو

فلا،الورثةأملاكعلىأ)3(وصايةلهاتَعُدولمحميهالبيتعادت

يستحلفوهاأنفللورثة-()ْبالوصايةقامتإذا)4(.اليمينالورثةيستحلفها

مضى)7(.ماعلىيستحلفونهاولاسيأتى)6(،ماعلى

يتعلقأنهعلىالمفسرينمعظمويفسرهالسابقللتشريعتتمةالتشريعهذا

يفسرهحينعلى،ولورثتهلهاليمينحلفمنزوجهاأعفاهاالتىبالزوجة

اليمين،حلفمنزوجهايعفهالمالتىبالزوجةيتعلقبأنهالاَخرالبعض

الزوجحياةفىوصايتهاعلىيستحلفوهاأنللورثةيحقلاذلكورغم

همئيرى(.،مقوبصتشيطا)

أبيها.لبيتدفنهفورالزوج!ذهبتالزوجوفاةبعدأى)1(

زوجها.بأملاكصلةلهاتعدلمأى)2(

الورثة.أملاكعلىوصايةلهاتعدلموزوجهادفنمنعودتهابعدأى)3(

منأعفاهازوجهالأنبالكتوبا،مطالبتهاعندسواء،يمينأىَّيستحلفوهاأنللورثةيحقلاأى)4(

بأملاكفعلتهماعلىاليمينيستحلفونهاولا،التشريعلهذاتقديمنافىأوضحناكما،اليمينحلف

ذلك،علىيستحلفوهاأنبإمكانهمالورثةإنقيلإنلأنه،ودفنهموتهبينالفترةفىالمتوفىزوجها

تأخيرذلكعلىويترتبشهودوجودفىإلادفنهعلىللإنفاقزوجهاأملاكمنالزوج!تبيعفلا

برطنورا(.،رمبم)الميتدفن

دفنه.بعدالمتوفىزوجهاأملاكعلىبالوصايةقامتإذاأى)5(

دفنبعدبهاقامتالئصفقاتهافىالشكبدعوىاليمينيستحلفوهاأنالورثةيستطعأى)6(

ملكاًأصبحتفالأعيانيجدى،يعدلماليمينحلفمنبإعفائهازوجهاشرطلأنفصاعدا،زوجها

للورثة.

أعفاهاأنه.ممازوجها،حياةفىأتمتهاالئالصفقاتعلىيستحلفوهاأنالورثةيستطعلاأى)7(

عاليه.أوضحناكماودفنهزوجهاوفاةبينعقدتهاالئالصفقاتعلىولا،اليمينحلفمن
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إلا،الباقى1يُسدَّد)2(لاالكتوبا)1(،مبلخمنجزءاً(تسلمت)من+

يتمفلا،،الكتوبامبلخأسداد)4(علىشاهدشهدإذا)3(،اليمينبحلف

كانإذا1)6(اليمينبحلفإلاالسداديتمولا(،)ْاليمينبحلفإلاالسداد

كيرفىأو)8(المبيعةالمرهونةالأعيانمنأو)7(،الأيتامأعيانمن،السداد

.،الزوج1حضور)9(

اليمين.بحلفإلاالكتوبامبلغيتسلمنلااللاتىالنساءيتناولالتشريعهذا

المبلغ،ببقيةوتطالبقبل،منمنهجزءاًتسفمتبأنهاوتعترفالكتوبا،.ممبلغتطالبمنأى)1(

المبلغ.كللهاسددأنهزوجهاويدعى

الزوج!.بهتطالبالذىالكتوبامبلغمنالباقىيسددلاأى)2(

يستوفىمنحينعلى،يعطىفيمايدققٍدَيْنهيسددمنأنوهو،السببالجمارافىوردوقد)3(

تسلمتقدتكونأنالممكنفمنجزءا،تسلمتبأنهاتعترفأنهاوبماأخذ،ما.ممقداريهتملادَيْنه

كتوبوت)تدققلكىاليمينحلفالفقهاءعليهافرضلذلكبه،تعترفالذىالمبلغمنأكثر

ب(./88

قبل.منالكتوبامبلغتسلمتأنهاعلىواحدوشهدالكتوبا،.ممبلغالزوج!طالبتإذاأى)4(

سَنَّالزوجلتهدئةلكنالكتوبا،مبلغمنلحرمانهابشهادتهيؤخذلاواحداًشاهداًإنأى)5(

اليمين.حلفمنإعفاءهايشترطلمأنه.مما،اليمينبحلفإلاالسداديتمألاالفقهاء

بأنهااليمينبحلفويطالبهاتسلمتهأنهايدعىفقدالكتوبا،.ممبلغزوجهاطالبتإذاالمطلق!لأن)6(

لذلك)تحسباًاليمينحلفعليهاالفقهاءفرضلذلك،اليمينحلفعليهايجبثمفمن،تتسلمهلم

1(.41/اليمينحلفشفوعوتجمارافىوردكماراشى

الكتوبا..ممبلغالأيتامتطالبالئالأرملةحالةفىأى)7(

دَيْنلسدادتُرْهنالئالأعيانعلىويطلقالمشنااستحداثمنالتعبيرهذامشوعفاديمنحاسيم)8(

التيالزوج!ممنها،أىمنحقهيستوفىأنوللمرتهنالدَّيْنسدادموعدقبلالمدينويبيعهامعين

فإن)ز(تشريعالرابعالفصلفىتقرركما،لآخرينالزوجباعهاأعيانمنالكتوبا.ممبلغتطالب

الكتوبامبلغتأخذأنالمرأةحقفمنأعيانهالزوجباعفإذاالكتوبا،مبلغلسدادرهنالزوجأعيان

المشترين.من

غيرفىالكتوبا.ممبلغالمحكمةالمطلق!وتطالب،نائيةلبلدةزوجهانزحالئالمطلق!حالةفىأى)9(

الزو!.حضور

123
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ألفالكتوبامبلخكانكيف؟الكتوبامبلخمنجزءاً(تسلمت)مَنْح-

أتسلملم:تقولوهىالكتوبا،مبلختسلمت،:أزوجهالهاوقالزوز)1(،

واحدشاهدشهدإذا.اليمينبحلفإلا،الباقىأيُسددلا-)2(مائةألا

لهاوقالزوز،ألفالكتوبامبلخكانكيف؟،،الكتوبامبلخأسدادعلى

واحدشاهدوشهد،أتسلملمتقولوهىالكتوبا،مبلختسلمتِ،:زوجهاأ

اليمين،بحلفإلا،الكتوبامبلخيُسددفلا-الكتوبامبلخأسدادعلى

،إذاأىأكيف؟مبيعةمرهونةأعيانمن،الكتوبامبلخسدادكانإذاأ

فلا-المشترينمن،الكتوبامبلخأويسدد،لاَخرينأعيانه،الزوجأباع

من،الكتوبامبلخسدادكانإذا1،اليمينبحلفإلا،الكتوبامبلخأيُسدَّد

ويُسدَّد)3(،لأيتامأعيانهوترك،الزوجأمات،إذاأكيف؟الأيتامأعيان

بحلفإلا،الكتوبامبلخأيُسدَّدفلا-)4(الأيتاممن،الكتوبامبلخأ

إذاكيف؟،الزوجأحضوركيرفى،الكتوبامبلخسدادكانإذا1،اليمين

حضوركيرفى،الكتوبامبلخأويُسدَّد(،البحار)ْوراءلمدينةالزوجنزح

الربانىيقول،اليمينبحلفإلا،الكتوبامبلخأيُسدَّدفلا-)6(،الزوجأ

يستحلفوهاأنفللورثةالكتوبا،بمبلخ،الأرملةأتطالبحين:شمعون

)8(.اليمينيستحلفوهاأنلهمفليسالكتوبا،بمبلختطالبلموان)7(،اليمين

زوجها،طلقهاأنبعددينار،ألفأىزوزألفوهوالكتوبا.ممبلغتطالبالمرأةأنأى)1(

دينار.مائةوهوالكتوبامبلغمنجزءاتسلمتبأنهاتقرالمرأةأنأى)2(

.الإرثطريقعنللإيتامأعيانهألتأى)3(

.للأيتامألتالئالتركةأعيانمنالكتوبامبلغعلىبالحصولتطالبالأرملةأنأى)4(

النائية.البلدانعنالمشنااستحداثمنكناية)5(

الكتوبامبلغبتحصيلالمحكمةوتطالبالكتوباووثيقةالطلاقوثيقةتُظهرالئالزوج!أنأى)6(

طلقها.أنبعدنائيةبلدةإلىنزحالذىالزوجأعيانمن

وأنذراًمنكأطلبأنلورثئأولىليس11الزوجلهاكتبإذاحئاليمينالورثةيستحلفها)7،

منالكتوبامبلغتحصيلحالةفىيجدىلاالشرطفهذا،الفصلهذامناهـ"1تشريعراجعيمينا"

.الأيتام

منالزوجيعفهالموإنحئزوجها،حياةفىوصايتهاعلىاليمينالورثةيستحلفهالاأى)8(

يستحلفأنللزوجأنوهود"11تشريعفىوتقررسبقمايعارضكعونفالرباق،اليمينحلف

ولوحئزوجتهيستحلفلانفسهالزوجأنكعونالرباقويعتقدشاء،مئالوصايةيمينزوجته

88/ب،كتوبوتوراشىجمارا)الكتوبا.ممبلغتطالبحينإلاوصيا،عينهاأومتجرهفىأجلسها

بداي!فىقاللأنه،يقصدهما،بالضبطليس"اليمينالورثةيستحلفهالا11الهقوما،هميئيرى(
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لاالتىالحالاتيفصلفهو،السابقللتشريعوتفسيرشرحالتشريعهذا

اليمين.بحلفإلاالكتوبامبلغالمرأةفيهاتتسلم

الورث!تطالبحينعلىنصفقد"اليمينالورثةيستحلفهاالكتوبا،.ممبلغتطالبحين11كلامه

توسافوت(.)الورثةكلمةالتشريعنهايةفىأوردلذلكبالتحديد،
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فتحصِّلكتوبا)1(-وثيقةمعهاوليسطلاقها،وثيقةأظهرتإذاط-

معهاوليسكتوبا،وثيقة،أظهرتإذا1،،الأساسى1الكتوبا)2(مبلخ

ضاع:،أزوجهاويقول،طلاقىوثيقةضاعت:وتقول-طلاقهاوثيقة

نأيثبتما)معهوليس)4(،الدينسندأظهرإذاالدائنوكذلكمستندى)3(،

بنشمعونالربانىيقوليسدَّدا)6(،فلا-(دَيْنَه()ْتُسْقِطْلمالتبويرسَنَة

الكتوبامبلخالمرأةتُحصِّلفصاعداً)7(،الرومانى1الخطرمنذ:جمليئيل

تُسقِطلمالتبويرسنةأنيثبت)مابدونيحصِّلوالدائن،طلاقوثيقةبدون

مبلغىتُحصِّل-كتوبا)9(ووثيقتى)8(طلاقوثيقتى،أظهرتإذا1(0دينه

وثيقةأوا(،)ْواحدةطلاقووثيقةكتوباوثيقتى،أظهرتإذاأما1،الكتوبا

،وشهودأطلاقووثيقةكتوباوثيقةأو)11(،طلاقووثيقتىواحدةكتوبا

فيهايكتبونلابلدةمنتكونكأنكتوبا،وثيقةمعهاوليسطلاقوثيقةتظهرالئالمرأةأى)1(

برطنورا(.،رمبم)-كتوباوثائق

لأنهثَيِّبا،تزوجهاإندينارومائةبكراًتزوجهاإندينارمائتاوهوالكتوباأساستأخذأى)2(

مبلغسدادإلىالطلاقوثيقةفىو-رمزون)ز(،تشريعالرابعالفصلفىوردكماالقضاءدارشرط

ثانية.مرةبهتطالبلالكىالكتوبا،

ايصالامنهاوتسفمالكتوبامبلغسفمهاأنهيدعىلكنهسرَّحهابأنهيعترفالزوجأنأى)3(

.الإيصالهذامنهوضاعبالسداد

تسقطالئالسابعةالسنةوهىالتبوير،سنةبعدالدَيْنسندومعهبدَيْنهيطالبالذىالدائنأى)4(

.الديونفيها

دَيْنَه،التبويرسنةتُسْقِطلاحئالدائنحقيحفظسند.ممعئاليونانيةمنالمشناأخذتهافروزبول)5(

التبويرسنةأنيثبتسند)للدائنليسأنهالمدينيدعىالجملةهذهوفىهزاقينهليلاستحدثهوقد

ولكنهالسندهذامعىكانالدائنويقولالتبو-ر،سنةبعدالدَيْنسَقَطفقدوبذادَيْنه(تسقطلم

مئ.ضاع

الدَيْن،يُسدَّدلاوكذلكقبل،منتسلمتهأنهاالزوجيَدَّعىأنخشيةالكتوبامبلغيُسددلاأى)6(

دَيْنه.التبو-رسنةأسْقَطَتفقدثمومنحقهيثبتالذىالسندهذاالدائنيكتبلمفربما

.الرومانيدعلىاليهودلهتعَّرضالذىالخطرمنذوالمقصود)7(

سرَّحها.ثمردَّهاثمسرَّحهاأى،طلاقوثيقئأظهرتإذاأى)8(

.الأولللطلاقلاحقةوالأخرى،الأولالطلاقعلىسابقةإحداهماكتوباوثيقئأى)9(

.للطلاقسابقتينكتوباوثيقئأظهرتأى1()0

رَدَّها.عندماكتوباوثيقةلهايكتبلموسرَّحهاثمردَّهاثمسرَّحهاأنهأى1()1
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ثمزوجتهسرَّحمنلأنواحد،كتوبامبلخإلاتُحصِّلفلا-)12(الوفاةعلى

الذىوالصغير)14(،الأولىالكتوباوثيقةأساسعلىردهافقدردّها)13(،

أساسعلى،زوجتهأأبقىفقد،قائمةالكتوبافوثيقة-ا()ْأبوهزوَّجه

فقد،قائمةالكتوبافوثيقة-وزوجتههوتهودالذىالمتهودذلك)16(،

ذلك)17(.أساسعلىأبقاها

يكتبلموتوفّى،ثمردَّهاثمسرَّحهاأنهوعلى،الزوجوفاةعلىبشهودالزوج!جاءتإذا)12(

ردَّها.عندماكتوباوثيقةلها

ثانيةكتوباوثيقةلهايكتبلموالكتوبا،مبلغعلىتحصلأنقبلوردّهازوجتهسرَّحمنأى)13(

ردّها.عندما

أظهرتإذاولذلكالأولىالكتوباوثيقةوجودأساسعلىزوجتهردَّالزوجأنالمقصود1(4)

تُحصِّلفلا،الوفاةعلىوشهودطلاقووثيقةكتوباوثيقةأو،طلاقووثيقئكتوباوثيقةالزوج!

وثيقئلزوجتهيكتبفمن(واحدةطلاقووثيقةالكتوباوثيقئ)حالةوفىواحد،كتوبامبلغإلا

منهما.واحدةإلاتُحصِّللاكتوبا

بلغ.ثمأبوهزوّجهالذىالصغير1(°)

لمصغيروهوكُتِبَتْأنهامنالرغمعلىالمفعولساريةَأوقائمةًالكتوباوثيقةتُعدّوالمقصود16()

بعدلهكزوج!عليهاأبقىصغرهفىكُتِبَتْالئالوثيقةتلكوجودأساسعلىلأنهبَعْد،يبلغ

إضافى،مبلغأىحقهامنوليسالأساسىالكتوبامبلغإلاتأخذلاأنهاالجمارافىوردوقد،بلوغه

علىزوجتهأبقىفقد)بيقصدماذا،كذلكالأمركانإذا:الإضافاتأصحابتساءلهنامن

بأنوأجابوا،؟الأساسىالكتوبامبلغحقهامنلَيْسأوَكتوبا،وثيقةلهايكتبلمفإنذلك(أساس

ذلكورغمثيبا،أصبحتبلغعندمالكنهبكروهىللصغيرزُوِّجتإذايوضحأنقصدالتشريع

يتفقالذىالكتوبامبلغوجودأساسعلىعليهاأبقىوقدكتوبا،كمبلغدينارمائئتستحقفهى

طوف(.يومإضافاتراجع)الزواجبدايةعندوحالتها

الوثيقةتلكوجودأساسفعلىلراشى(،وفقا)التهودقبلكتبهاكماالكتوباوثيقةأنأى)17(

أبقىوقددينارمائةتستحقهالذىالكتوبامبلغأن،البعضويفسرهاالتهودبعدزوجتهعلىأبقى

نأبعدتَهوّدتْالئالمتهودةأن)د(الأولالفصلفىجاءفكما،الأساسهذاعلىزوجهاعليها

مجيد1،1/27النكاحأحكامرمبم)دينارمائةكتوبتهامبلغواحد،بيومسنواتثلاثتَعَدّتْ

مشنا(.لِحِممشنا،
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العالفيرالفصل

سابقة)2(الأولى،الزوجة1ف-)1(وماتمتزوجاًامرأتينكانمنأ-

تزوجإذا)4(،الثانيةورثةسابقونالأولى،الزوجةأوورثة)3(الثانية

فالزوجة،أ-)6(فماتالثانيةتزوجثم(،)ْفماتتالأولى،الزوجةأ

)7(.الأولىورثةسابقونوورثتهاالثانية

الذكورالأبناءأنالكتوباعقدشروطأحدأن)ى(الرابعالفصلفىشُرِّعكما

فيرثهاالحياةقيدعلىوزوجهاالزوجةماتتإذاأى،الأمكتوبايرثون

أمهم،كتوباْ""المتوفاةْزوجتهمنالذكورأبناؤهيرثموتهوبعد،الزوج

وبينبينهمبالتساوىتوزثالتى،الأعيانبقيةفىنصيبهمإلىبالإضافة

ويناقشالذكور."الأبناءكتوبا."الشرطهذاويسمى،أخرىأُمٍّمنإخوانهم

الدَّيْنبندتحتتندرجلاأنهالناويوضحالذكورْ"الأبناءكتوبا"هذاْتشريعنا

.الإرثبندتحتولكن

الكتوبا.مبلغبتحصيلمنهماكلتطالب،أرملتينتركمن)1(

أولاً.كتوبتهاعقدكُتِبمنأى)2(

الكتوبا.مبلغتحصيلعندالأولويةلهاالأولىفالزوج!)3(

فلورثةالكتوبا،.ممبلغليطالبواالورثةوجاءالكتوبا،مبلغتُحصِّلاأنقبلالأرملتانماتتإذاأى)4(

الكتوبا.مبلغتحصيلعندالأولويةالأولىالزوج!

-رثها.أنحقهومنالحياةقيدعلىوزوجهاالأولىالزوج!ماتتإذاأى)5(

الذكورالأبناءبكتوبايطالبونالأولىالزوج!ورثةوجاءالثانيةالزوج!وتركالزوجماتإذا)6(

مبلغلتحصلأرملةأصبحتالئالثانيةالزوج!وجاءت،التشريعلهذاتمهيدنافىأوضحناكما

بها.الخاصالكتوبادَيْنعلىليحصلواوفاتهابعدورثتهاجاءأوالكتوبا،

الثاني!الزوج!لأن،الأولىالزوج!ورثةعلىالأولويةلهموورثتهاالثانيةالزوج!أنأى)7(

11بالمطالبونالأولىالزوج!ورثةأما،لأمهمالمستحقبالدَيْنيطالبونوورثتهاالدَيْن،كصاحب

)الفصلٍالكتوباعقدعليهنصالذىالكتوبامبلغأى،بإرثيطالبونفهمالذكور"الأبناءكتوبا

أولا،كتوبتهاورثتهاأوالثانيةالزوج!تأخذلذا،الإرْثعلىالأولويةلهالدَيْنوسدادى"(،11الرابع

إلاالكتوباعلىالحصولالثانيةالزوج!ورثةيستطعلاَلكنالأولىالزوج!ورثةذلكبعديأخذثم

حلفدونماتتلولأنهاز(التاسعالفصل)فىوردكماالكتوبايمينحلفتقدأمهمكانتإذا

فىوشرحناسبقكماللأبناءيورثلافاليمينكتوبتها،منشئعلىالورثةيحصلفلاالكتوبايمين

هـ(.التاسعالفصل)
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ويطالبذلك)2(،بعدهوماتثمفماتتا)1(،متزوجاًامرأتينكانمنب-

يقتسمونأالكتوبا)4(-مبلغاإلاهناكوليس)3(،أمهاتهمبكتوبااليتامى

كتوباوأولئكهؤلاءفيأخذ-دينار)6(تبقىإذا(،بالتساوى)ْ،المبلخ

كتوبايأخذوالكى،ديناراًأبيناأعيانسنزيد"اليتامىقالإذا،أمهاتهم

القضاء)8(.دارفىالأعيانيثمِّنونبللهميسمعونلا-)7(أمهاتهم

إلاالفقهاءيشرعهالمالذكور."الأبناءكتوبا."أنليوضحجاءالتشريعهذا

.التوراةفىعليهاالمنصوصالشريعةوهىالمواريثإلغائهاعدمحالةفى

وورثهما.الحياةقيدعلىوهوزوجتاهماتتمنأى)1(

لبنيه.الإرثطريقعنأعيانهتنتقلوبوفاته)2(

كتوبالأنالذكور"الأبناءكتوبا11لشرطوفقا،أمهمبكتوباالزوجتينإحدىأبناءيطالبأى)3(

أمنا،كتوبانأخذ،الأخرىالأممنلإخوانهمويقولونالأخرىالزوج!كتوبامنأكبرمثلاًأمهم

.الميراثكحكمنقتسمهيتبقىوما،أمكمكتوباوتأخذون

أمهكتوبامنهافريقكلأخذوإذاالكتوبا،مبلغىإلاالموروثةالميراثأعيانتساوىلاأى)4(

.التوراةعليهانصتالئالإرثشريعةتلغىوبذلكإرثاًيتبقىفلن

شريعةيقيموالكىبالتساوىالتركةأعيانيقتسمونولكنأمهاتهمكتوبااليتامىيأخذلاأى)5(

.التوراةعليهانصتالئالمواريث

أمهكتوبامنهمافريقكلفيأخذدينار،.ممقدارالكتوبامبلغىعنتزيدالتركةأعيانأنأى)6(

بعضفسروقد،المواريثشريعةيقيمونوبذلكبالتساوىالديناربينهمايقتسمونذلكوبعد

يوموتوسافوتللجمارا،وفقايوسفبيت)بهيعتدفلادينارمنأقلتبقىإذاأنهالمفسرين

طوف(.

أمهاتهم:بكتوباالمطالبوناليتامىوقالالكتوبا،مبلغىإلاتساوىلاالموروثةالأعيانأنأى)7(

بهيقيمونديناريتبقىلكىذلكوقالوادينار،.ممقدارقيمتهامنأعلىأبيناأعياننثمنأننقبلنحن

أمهاتهم.كتوباعلىالحصولويستطعونالمواريثشريعة

القضاءدارفىيثمنونهابلدينار،.ممقدارقيمتهامنأعلىالأعيانبتقديرلهمٍيسمحونلاأى)8(

الأعيانيقتسمونبلأمهامتهمكتوبااليتامىيأخذلاالكتوبا،مبلغىعنديناراقيمتهاتزدلموإن

ووفقاهـ(9/1النكاحأحكام)رمبمقالوقد.،المواريثكشريعةبالتساوىبينهمالموروثة

الزيادةإلىينظرولا،أبيهموفاةوقتتساوىكانتكمالقضاءدارفىالأعيانيثمنونللجمارا:

القسمة.وقبلالأبوفاةبعدالأعيانفىالنقصانأو
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فىالتى،أكالأعيانليستفهى)1(،آجلةأعيانهناككانت،إذاأج-

ضمانلا،منقولةأأعياناكانتوانحتى:شمعونالربانىيقول)2(الحيازة

تزيدضمانذات،منقولةكيرأأعياناكانتإذاإلاكعدمها)3(،فهى-لها

بدينار)4(.الكتوبامبلغىعن

الذىالرجلوضعلمناقشةواستكمالالسابقللتشريعتتمةالتشريعهذا

بكتوباليطالبوااليتامىوجاء،ذلكبعدهوماتثمفماتتا،امرأتينتزوج

أمهاتهم.

مستحقهديونأولأبيهماجدهممنكميراثأجلاًالأيتاملميراثتئولسوفأجلةأعيان)1(

.المدينونلهمسيسددهالأبيهم

الئالأعيانكانتوإذاحوزتهما،فىكأنهاالحسبانفىتوضعلاالآجلةالأعيانأنوالمقصود)2(

يقتسماأنوعليهما،أمهاتهمكتوبااليتامىيأخذفلابدينار،الكتوبامبلغىعنتزيدلاحوزتهمافى

السابق.التشريعفىذكرناكمابالتساوىبينهماالميراثأعيان

الآجل!الأعيانكانتإنوالمقصودالضياعأوللتلفقابلةأىلها،ضمانلاالمنقولةالأعيان)3(

بدينار.الكتوبامبلغىمنأكثرتعدولاالتركةأعيانضمنتح!سبفلامنقولة

النكاحقيدوشينبابراجع)والعقاراتكالأراضىالضمانذاتالمنقولةغيرالأعيان)4(

مبلغىعنتزيدالئفقطهىكالأراضىالمنقولةغيرالأعيانأنيرىكعونفالرباقهـ(،47

طوف(.يومتوسافوتراجع)دينارمنبأكثرالكتوبا
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لإحداهن،االكتوباومبلخمات)1(،ثمنساءثلاثمتزوجاًكانمند-

يقتسمنها-)2(مائةإلا،يتركأولم،ثلاثمائةولتلك،مائتانولهذه،مائة

لهاومن،خمسينتأخذمائةلهافمن-)3(مائتين،أتركإذا،بالتساوى

ثلاثة،منهماواحدةكلتأخذأثلاثمائةلهاومنِ،مائتان

خمسينتأخذمائةلهافمن-ثلاثمائة،تركأإذاذهباَ)4(،،دنانيرأ

ستة،تأخذأ-ثلاثمائةلهاومن،مائة،تأخذأ-مائتانِلهاومن

مأنقص،فسواءأ،)6(،مالاأثلاثةوضحإذاوكذلك(،ذهباَ)ْ،دنانيرأ

يقتسمونه)8(.هكذا-زاد)7(

علىلإحداهنسبقلاأىاليومنفسفىلهنالكتوباعقودوختمتنساءثلاثتزوجمنأى)1(

.لأخرىواحدةمنيختلفالذىالكتوبامبلغلتحصيلالأراملوجاءتالزوجماتثم،الأخريات

يتركلمودينار،ثلاممائةوالثالثةدينارمائتاوالأخرىدينارمائةإحداهنكتوبامبلغأنأى)2(

دينار.مائةإلاالزو!

لهاومنمائتانلهامنبينتقسمالثانيةوالمائةلثلاثتهن،الأولىفالمائةدينارمائئالزوجتركإذا)3(

ثلاممائة.

فض!.ديناراًوسبعينخمسةأىذهباً،دنانيرثلاثةمنهماواحدةكلتأخذأى)4(

ومنمائتانلهالمنالثانيةالمائةوتخصصجميعاً،لهنالأولىالمائةتخصصدينارثلاممائةتركإذا)5(

فقط.ثلاممائةلهالمنالثالثةالمائةوتخصص،ثلاممائةلها

ومنالجمارا،فىوردكمامائتانلهامنمعالأولىالمائةستقتسملأنهاخمسينستأخذمائةلهافمن

لهامنمعالثانيةالمائةوستقسم،مائةلهامنمعالأولىالمائةستقسملأنهامائةستأخذمائتانلها

خمسونوهمفض!،ديناراوخمسينمائةأىذهبادنانيرستةفستأخذثلاممائةلهامنأماثلاممائة،

الرباقتشريعأنهاعلىالبراتياتلكالجماراأوردتوقدبأكملها،الثالثةوالمائةالثانيةالمائةمندينار

الزوجأعيانكلأنفبما)بالتساوىتركهمايقتسمنأنعليهن:فيقوليهوداالرباقأماناتان

سدادابالتساوىفيقتسمنها،التركةأعيانكلعلىسواءجميعاًفأيديهنالزوج!،كتوبالسدادرهن

،الخصوصهذافىيهوداالرباقبراىويؤخذ39/1(كتوبوتوتوسافوتراشىراجع)لكتوبتهن

علىوتعليقهشرحهفىجاءونسعدياتفسيرأوردفقدألبقنحمانأماقهئتفسيرهوالتفسيروهذا

التشريعهذا

كللقيم!وفقاالباقىويقسمبالتساوى"بينهنالأولىتقسم11النصروحمعتمشياًأكثروهو

المائةفتقسممائتينتركوإذا،منهنواحدةكلنصيبفيتساوى،دينارمائةالزوجتركإذاكتوبا

هىدينارالمائةلأن،السدسمائةلهامنتأخذ:كالتالىالثانيةالمائةوتقسمبالتساوى،بينهنالأولى

إجمالىستأخذانهاأىدينار(006اهـ)أىالثلاثالكتوبوتإجمالىسدسأىالدَيْنسدس

دينارا(.05-الثانيةالمائةمن3/261الأولىالمائةمن3133/)دينارخمسين

8وهوالثانيةالمائةفيالباقىتقتسماثلاممائةلهاومنمائتانلهاومن r 1 / rكلفتأخذبالتساوى

دينارا.75أى4(3/21+3/133-منهما
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ستأخذمائةلهافمنالكتوبا،مبلغح!سبواحدةكلفتأخذدينارثلاممائةالزوجتركإنلكن-

ستأخذثلاممائةلهاومندينار(001)أىالثلثستأخذمائتانلهاومندينار(05)أىالسدس

ديناراً(.وخمسينمائة)أىالنصف

وهذامائ!أحدهمفوضعما،تجارةفىالشراكةسبيلعلىمالاًشركاءثلاثةوضعإذاأى6()

ثلاممائة.وذاكمائتان

وأقيمتهافانخفضتالعملةقيمةعلىتغييرطرأإذاهوالمقصودأنالجماراأوضحتوقد)7(

.،أرتفعت

إذالكن،المالفىمنهمواحدكلنصيبح!سبالقسمةفتكونالمالقسمةأرادواإذاأى)8(

أوالربحتقسيملكيفيةالبدايةمنذشروطاًيضعوالموخسروا،أووربحواالمالبذلكبضاعةاشتروا

فيتساوىالشركاءعددعلىيقسمولكنلأنصبتهموفقاًالخسارةأوالربحيقتسموافلا،الخسارة

كتوبوتوراشىالجماراراجع)ثلاممائةوضعمننصيبمعمائةوضعمننصيببذلك

39/ب(.
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الثانية،سابقةوالأولى-مات)1(ثمنساءأربحمتزوجاًكانمنهـ-

تحلففالأولى)2(،الرابعة،سابقةأوالثالثة،الثالثة،سابقةأوالثانية

والثالثة،للثالثة،؟اليمينتحلفأوالثانية)3(،للثانيةاليمين

حلفدون،الكتوبامبلخأالرابعةوتُحصِّلللبرابعة)4(،،اليمينتحلفأ

تحصِّلِلاأيضافهى)6(؟الأخيرةلأنهاتكافأهل:ننّوسبنيقول(،)ْيمين

جميعاَ،الكتوباأعقودخرجتإذا)7(،اليمينبحلفإلا،الكتوبامبلخأ

تفوز)9(-واحدةبساعةولوصاحبتهاتسبقفمن)8(اليومنفسفى

الكتوبا،عقودفى]ا()ْالساعةيدونونأورشليمفىكانواوهكذا،بالسبقأ

مائة-إلا،يتركأولم)11(،الساعةنفسفى،العقودأجميحخرجتإذا

بالتساوى.يقتسمنها

مبلغليُحصِّلنأتينوفاتهوبعدلهن،الكتوباعقودتأريخيختلفنساءأربعمتزوجاًكانمنأى)1(

الكتوبا.

.فالأحدثالأقدمعقودهنَّتأريخح!سبكتوبتهنيُحصِّلنأنهنالمقصود)2(

لأنهاشيئاً"زوجىمنتحصِّلىلمبأنكِلىاحلفى11:وقالتالثانيةالزوج!طالبتإذاأى)3(

كتوبتهامبلغالأولىتُحصِّللالذلككتوبتهامبلغمنهلتحصِّلالأعيانمنشيئالهايتبقىألاتخشى

اليمين.بحلفإلا

شيئاً.تُحصِّللمأنهاعلىلها،التاليةلصاحبتهاواحدةكلتحلفأى)4(

ورثةهناكيكنلمإذااليمينحلفدونالكتوبامبلغتُحصِّلالرابعةإنوبرطنورارمبمويقول)15

اليمين.بحلفيطالبهادينصاحبأومثلا

؟الأخيرةلأنهااليمينحلفبعدمأتكافأننُّوسبنيقول)6(

مقابلأخذنهمماحقلاًأنْيتضحأنْخشيةاليمينيحلِّفْنهاصاحباتهاأنّالجمارافىفسرواوقد)7(

مالهنيتبقىلاكتوبتها،مبلغالرابعةحصّلتوإذا،منهنويؤخذللزوجملكاليسكتوبتهنمبلغ

بحلفإلاكتوبتهامبلغتُحصِّللافالرابعةلذلكحَصَّلته،مابإعادةملزمةغيروالرابعةيُحصِّلنه،

نأفعليهاالأولالثلاثمنواحدةحّصَّلتهالذىالحقلأخذإذاأنهيعتقد،تناقاما()لكناليمين

اليمين.لحلفهارأيهفىداعىفلاولذلك،حصلتهماالرابعةالزوج!منتأخذ

(A)اليومنفسفىالزوجكتبهمقدالأربعةالكتوباعقودأنالمقصود.

صاحبتهتفوزبساعةولويتقدمعقدفأىفيها،دونالئالساعةالكتوباعقدفىسجلإذاأى)9(

الكتوبا.مبلغتحصيلفىبالسبق

الكتوبا.عقدفيهادونالئالساعةذكرعلىالقدسفىاعتادواأى1()0

الساعة.نفسفىالأربعةالكتوباعقوددونتإذاأى1()1

الرباقتفسيرنفسوهو49/1(كتوبوت)الجمارافىكوئيلهوتفسيرعاليهالواردوالتفسير

.مبرطنورا
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منناقشنا)أ(تشريعففىالفصلهذامن)أ(التشريعيستكملالتشريعهذا

يسبقكتوبتهاعقدأنأى،الثانيةسابقةفالأولىماتثممتزوجاًامرأتينكان

الكتوبا،مبلغتحصيلفىالأولويةفلهاالثانيةالزوجةعقدالتأريخفى

عقديسبقالتىالأولىالزوجةعلىأنهوينصسبقماالتشريعهذاويواصل

تتسلملمأنهاعلىلهاالتاليةللزوجةاليمينتحلفأنالثانيةالزوجةكتوبتها

الكتوبا.مبلغ
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الأولى،الزوجةأوكتبت)1(،حقلهوباع،امرأتينمتزوجاكانمنو

الحقل،أتنتزعأنفللثانية")2(-مطالبةأوضدكدعوىلى"ليس:للمشترى

من،ينتزعهأوالمشترى)4(،الثانيةمن،تنتزعهأوالأولى)3(،المشترىمن

صاحبوكذا،بينهملتسويةيتوصلواحتى(،)6دواليكوهكذا(،)ْالأولى

الدَّيْن)8(.صاحبةالزوجةوكذاالدَّيْن)7(،

رهناًيُعَدُّالذىحقلةوباعمنهمالكلالكتوباعقدتأريخيختلفامرأتينمتزوجاكانمنأى)1(

همائيرى(.كرأى)واحدكتوبامبلغإلايساوىلاولكنهالكتوبا،مبلغىلسداد

عنللمشترىتنازلتقدالكتوبامبلغتحصيلفىالسبقحقلهاوالئالأولىالزوج!أنأى)2(

.الزوجماتثمالكتوبا،مبلغلتحصيلمنهالحقلانتزاعفىحقها

مبلغتحصيلفىحقهاعنتتنازللملأنها،المشترىمنالحقلتنتزعأنالثانيةالزوج!حقمن)3(

الحقل.هذامنالكتوبا

ولمالكتوبامبلغتحصيلفىالسبقلهالأنها،الثانيةمنالحقلتنتزعأنالأولىالزوج!حقمن)4(

فقط.للمشترىتنازلتولكنالحقلفىحقهاعنلهاتتنازل

فيه.حقهاعنلهتنازلتلأنهاالأولىالزوج!منالحقلوينتزعيعودأنالمشترىوحق)5(

ينتزعهثم،الأولىالزوج!منهاوتنتزعه،المشترىمنالحقلوتنتزعتعودالثانيةالزوج!أنأى)6(

نهاية.مالاإلىالأولىالزوجلأمنالمشترى

للمقترضوكان،ومشتريينقرض،هناككانفإذاالسند،أوالدَّيْنصاحبحكمهووهذا)7(

للمشترىالمقترضوكتب،القرضقيمةتساوىمجتمعينالحقلينوقيمة،لرجلينوباعهماحقلان

لأنالأولالمشترىمنالحقلينتزعأنالدَّيْنفلصاحب11مطالبةأوضدكدعوىلىليس:الثاق

الدينأوالسندوصاحبالثاق،المشترىمنالحقلينتزعالأولوالمشترى،الحقلينيساوىسنده

وهكذا،السندصاحبمنينتزعهالثاقوالمشترىذلك،بعدالأولالمشترىمنالحقلينتزع

بينهم.لتسويةيتوصلواحئدواليك

باعوقدالكتوبا،مبلغيسلِّمهابأنالتزامهوهوزوجهاعلىدَيْنلهاالئالزوجلأحكموكذا)8(

اليس1:الثاقللمشترىالزوج!وكتبتالكتوبا،مبلغتساوىالحقلينوقيمة،لمشتريينحقلينالزوج

منينتزعهالأولوالمشترىالأولالمشترىمنالحقلتنتزعأنفلها"مطالبةأوضدكدعوىلى

الثاقمنوالأولالزوج!،منوالثاقالأولالمشترىمنثانيةمرةالمرأةوتنتزعه،الثاقالمشترى

بينهم.لتسويةيتوصلواحئ،دواليكوهكذا
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عشرالعاديالفصل

لهم)2(،إكدهامنتكسبهماأ)1(،الأيتامأعيانمنتتعيشأرملةأ-

بدفنها.الملْزَمونهم-كتوبتها)4(ورثة،أىأوَرَتتُهَابدفنها)3(يُلزمواولا

الكتوبا،عقدشروطمنى."ب(تشريعالرابعالفصل)فىووردسبقكما

فترةطيلةأعيانهمنوتتعيشبيتهفىتظلزوجهاوفاةبعدالزوجةأن

الكتوبا،عقودفىالجليلورجالأورشليمرجاليكتبكانوهكذاترملها،

وفاته،بعدزوجهابيتفىتظلالمرأةأن،يكتبونكانوايهودارجاللكن

وهذاكتوبتها..مبلغإعطائهافىالورثةيرغبحتى،أعيانهمنوتتعيش

الكتوبا.عقدلشروططبقاًالأرملةحقوقيوضحالتشريع

عقدشروطمنشرطلأنه،الميراثطريقعنللأيتامتئولالئالأعيانمنالأرملةتتعيشأى)1(

الكتوبا.

حياةفىالمرأةكحكميعولونها،أنهم.مماالأيتامحقمنيدهاعملعنالأرملةأجرأنأى)2(

هذاأنالجمارا،وأوضحتلها،إعالتهمقابليديهاعملعنأجرهاحقهمنفالزوجزوجها،

لاطالماأنهاأى."تتعيشأرملة11الصيغةجاءتولذا،والجليلأورشليمرجالنهجوفقالتشريع

يعطوهاأنالأيتاميستطعولاالأيتامعنرغماالتركةأعيانمنتتعيشفهىالكتوبا.ممبلغتطالب

أجرهافإنلذلك(:)الإضافاتالتوسافوتفىوشرحواإعالتهاواجبعنويتخلواالكتوبامبلغ

دفعيستطعونوهم،الأيتامبرضاتتعيشفإنهايهودا،رجاللنهجوفقاًلكنلهم،يديهاعملعن

كانتإنلكن،حقهممنليسكدهاعنوأجرهاإعالتها،واجبعنوالتخلىالكتوبامبلغ

رجالإنلنا،ليقولالتشريعجاءولذايهودا،رجاللنهجوفقافهو"تتعيشالئالأرملة11الصيغة

عملعنأفأجرهاا،الأيتامبرضاالتركةأعيانمنالأرملةتتعيشطالماأنهإلىذهبواأيضا،يهودا

59/ب(.كتوبوتوتوسافوتجمارا)لهميديها

الزوجورثةلكند(تشريعالرابعالفصلفىجاءكما)ميراثهامقابلبدفنهاالملزمهوفزوجها)3(

بدفنها.يلزموافلا-رثونهالاأنهم.مما،أخرىزوج!من

الجمارافىوردوقدبدفنهاالملزمونهمالزوجورثةمنويأخذونهاكتوبتها،-رثوامنأى)4(

مبلغيرثونلاللأرملةورثةوجدإنأنهنعلمكتوبتها(ورثة)ورثتهالفظهمنأنه81/1()كتوبوت

تنتظرمن:أقول؟الورثةمنفئتانيرثهاالئالأرملةومَنْبدفنها،يلزمونلاالورثةفهؤلاء،الكتوبا

أخاتنتظروهىالأرملةتلكماتتفإذاو(تشريعالثامنالفصل)فىوردكماالمتوفىزوجهاأخا

وفى،الأبورثةحيازةفىبهموتخرجتدخلالئوأعيانها،الزوجورثةحيازةفىفكتوبتهازوجها،

هذالتشريعناتفسيرهفىرمبموكتببدفنهاملزمونكتوبتها،ورثةهم،الزوجفورثةالحالةتلك

كتوبتهايأخذواأنلورثتهايحقفلاالكتوبا،مبلغتتسلملمبأنهااليمينتحلفأنقبلماتتإذاأنها

و(.81Iالنكاحأحكامرمبمراجعبدفنها)الزوجورثةويلزم(،لبنيهاليمينرجليورِّث)فلا
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الدخولبعدأوبها)1(الدخولوقبلعليهاالعقدبعدسواءالأرملةب-

بعد:شمعونالربانىيقولالقضاء)3(لداراللجوء(دون)تبيحبها)2(،

وقبلعليهاالعقدبعدالقضاء)4(،لداراللجوء(دون)تبيح-بهاالدخول

(،تَتَعيّش()ْ)لالأنهاالقضاء،دار(طريقعن)إلاتبيحلابهاالدخول

القضاء.دارطريقعنإلاتبيحلا(تتعيش)لامَنْوكل

الرابع،الفصلفى)وردكما،الأرملةلكتوباضمانالتركةأعيانأنبما

كما،الأعيانتلكمنتتعيشأنفلهابالكتوبا،تطالبلاأنهافطالمانأتشريع

تبيعأنللمرأةيمكنكيفيبينالتشريعوهذا،السابقالتشريعفىأوضحنا

الكتوبا.مبلغلتحصيلأولتتعيشالتركةأعيانمن

الكتوبا.مبلغعلىلتحْصُلجاءتولكن،التركةأعيانمنتتعيشلاالئأى)1(

الكتوبا..ممبلغأوبالإعالةوتطالببإعالتها،الورثةيلزمالئأى)2(

إلىاللجوءتحتاجولاالكتوبا،مبلغلتحصيلاولتتعيشزوجهاأعيانمنتبيعأنيمكنهاأى3()

دارفىزوجتهيذلأنإنسانأى-رغبلاإنه11الجمارا:فىالسببوفسر،تبيعلكىالقضاءدار

حالأىوعلىالقضاءلداريحوجهاأنيريدولازوجتهعاهـلكرامةيحافظالزوجأنأىالقضاء"

والأراضى.العقاراتتثمينفىخبراءأمناءرجالثلاثةأمامتبيعأنعليهافيجب

دونتبيعالئهىتتعيشلكىتبيعمنأىبها،الدخولبعدالأرملةأنكعونالرباقيرى)4(

أمرها.فىالقضاءدارينظرحئوالذلةالانتظارتحتمللالأنهاالقضاء،لداراللجوء

لكىتبيعلالأنهاالقضاء،بدارإلاتبيعفلابها،الدخولوقبلعليهاالعقدبعدالأرملةأما)5(

أنهفبماالكتوبامبلغلتحصيلتبيعمنكلعلىذلكويسرىالكتوبا،مبلغلتُحصِّلولكنتتعيش

دارطريقعنإلاتبيعفلاهمائيرى(،قالكما)واحدةمرةتحصلالكتوبالأن،بالغةمشقةلا

كعونالرباقلرأىوفقاأنهيرىفبعضهمكعونالرباقرأىحولالمفسرونواختلفالقضاء

الكتوبامبلغلتحصِّلأيضاولكنللتعيشفقطليسالقضاءداربلاتبيعبهاالدخولبعدفالأرملة

تبيعلابهاالدخولبعدالأرملةأنيعتقد،كعونالرباقأنالآخر،البعضو-رى(هران)راجع

يؤخذولامقوبصت(شيطاراشى،)فقطلتتعيشتبيعلكنهاالقضاءداربلاالكتوبامبلغلتحصِّل

الصدد.هذافىكعونالرباقبرأى
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طأ1بعضها)2(،أوكتوبتها)1(،،تساوىأعياناالأرملةأباعتإذاج-

،يساوىماأوهبت،أو1بعضها،أوكتوبتها)3(،يساوىأمارهنت

(،القضاء)ْدارطريقعنإلاالباقىتبيحلا-بعضهاأولاَخر)4(،كتوبتها

)دونلتتعيشوتبيح)6(،مراتخمسأوأربحعلىولوتبيحالفقهاءويقول

عنإلاتبيحلاوالمطلقةلأتعيش)8(،بعتُ:وتكتبالقضاء)7(،لداراللجوء(

القضاء)9(.دارطريق

حصلتالتىالأرملةوضعيناقشوهو،السابقللتشريعتتمةالتشريعهذا

منلهاالمتبقىلتحصِّلالتركةأعيانمنتبيعوكيفالكتوبا،مبلغمنجزءاً

فيرىالفقهاءجمهرةءشمعونالربانىاختلفالشأنهذاوفىالكتوبا،مبلغ

مبلغولهادينار،مائئأودينارمائةأى،الأساسىالكتوبامبلغتساوىأعياناالأرملةباعتأى)1(

فىوردكما)أخذهفىوترغب(الخامسالفصلراجع)الزوجيضيفهماوهو،إضافى

(.التوسافوت

الباقى.تحصيلفىوترغبالكتوبامبلغمنجزءاًيوازىماالأعيانمنباعتإذاأى)2(

منه.اجزءٍأوكتوبتهامبلغتساوىأعيانارهنتإذاأى)3(

منه.جزءاأوالكتوبامبلغتساوىأعياناوهبتإذاأى)4(

مبلغعلىالزوجلهاأضافهالذىالإضافىالمبلغلتحصيلالتركةأعيانمنالأرملةتبيعلاأى)5(

الرباقرأىهذاالقضاء،بدارإلا،الأساسىالكتوبامبلغبقيةلتحصيلأو،الأساسىالكتوبا

إلاتبيعلاتتعيشلاومن،تتعيشلاكتوبتهامنجزءاًحصَّلتالئالأرملةأنيعتقدفهو،كعون

السابق.التشريعفىسبقكماالقضاءبدار

منأكثروعلىتشاء،كماالتركةأعيانمنتبيعأنالأرملةحقمنٍأنالفقهاءجمهرة-رىأى)6(

الكتوبا.مبلغمنجزءامرةكلفىتُحصِّلوأنمرة

!التركأعيانمنتبيعأنالأثناءتلكفىحقهافمنالكتوبا،مبلغكلتُحصِّلأنقبلأى)7(

الكتوبا،مبلغمنجزءتحصيلهامنالرغمعلىأنهالفقهاءويعتقدالقضاء،لداراللجوءدونلتتعيش

ابقضاء.لداراللجوءدونتبيعفهىلذاتتعيشأنفلها

ابعت1:تكتببأنالأرملةتُنصحالجمارا:فىوفسرلأتعيَّش،بعت:البيععقدفىتكتبأى)8(

ويُشاعُلتتعيش،العقاراتكلباعتأنهايُظنَّأنخشيةالكتوبا"لمبلغتلكوبعتلأتعيّشذلك

منها.الزواجعلىأحايُقدمولا،جشعةأنهاعنها

مالأنالقضاءدارطريقعنإلاالكتوبامبلنملتحصِّلالتركةأعيانمنتبيعلاالمطلق!أنأى)9(

حئالقضاءلداراللجوءدونتميع6نالأرملةحقمن11:(السابقالتشريع)فىالفقهاءقاله

نألزوجته-رضىلاالزوجأنإلىاستنادافقط،الأرملةعلىينطقإنماالكتوبا".مبلغلتحِصيل

نأفبماالقضاء،لداراللجوءدونتبيعألاشرعوافقدللمطلقةبالنسبةلكنالقضاء،دارفى4تُذ

عدمه.منالقضاءدارفىذلهايعنيهفلاطلقهاقدزوجها
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الفقهاءجمهرةيرىحينعلىقضاء،بدارإلاتبيعلاأنهاشمعونالربانى

قضاء.داربلاتبيعأنها

مائةيساوىماوباعت،مائتانكتوبتها،مبلخأالتىالأرملةد-

كتوبتها)2(،مبلخأتسلمت،فقد])1(-بمائةمائتينيساوىماأو،بمائتين

بمائة-ودينارمائةيساوىماوباعت)3(،مائةكتوبتها،مبلخأكانمن

يقول(،)ْباطلفبيعهاللورثةديناراًسأعيد:قالتوانحتى)4(باطلفبيعها

أن(تعمدهما)يثبتحتىنافذ)6(،بيعهاحقا:جمليئيلبنشمعونالربانى

البستانوفى)7(،مكاييلتسعة،يزعأماالحقلفىتُبقى

ربح،يزرعماأعقيفا،الربانىوكأقوال)8(،مكيالنصف،يزرعماأ

تبيعهديناريُقدر.ممائةحقلاًفتبيعالكتوبامبلغلتحصِّلالتركةأعيانمنتبيعالئالأرملةأى)1(

دينار..ممائةتبيعه.ممائتينيقدرحقلااو،.ممائتين

البيعمنربحتهاالئدينارفالمائة،.ممائتينباعتهادينار.ممائةتقدرأعياناباعتإذاوالمقصود)2(

.ممائ!،باعتها.ممائتينتقدرأعياناباعتوإذاكتوبتها،مبلغكلمنهمتسلمتقدوتكون،للأيتام

فقددينار،مائئيساوىحقلاًالأيتاممنتسلمتأنهاوبمالها،خسارةالبيعفىخسرتهاالئفالمائة

بدعوىالبيعإبطالالأيتامحقمنالحقيق!فىلها،والخسارةللأيتامفالربحكتوبتها،مبلغتسلمت

فىغشلاأنهمنالرغموعلى)الأيتامعنينوبمنكحكمالأرملةحكمأنفبما،الغش

فىحئقيمتها،منبأقلينيبهمنأعيانالنائبباعإذاهو،فالحكمحالأيةفعلى،العقارات

الأرملة،بيعلمطلوالنالأيتامأن.ممالكن(الغشبدعوىبيعهيبطلأنينيبهمنيستطع،العقارات

طوف(.يومتوسافوتراجع)قائمفالبيعلذلكفيه،يخسروالملأنهم

مبلغكانمنالمثالسبيلعلىولكنبالذاتدينارمائةكتوبتهامبلغالئالمقصودليس)3(

قهئ(.شروحراجع)دينارمائةكتوبتها

-نريدحقلاباعتالأرملةوتلكفقط،كتوبتهامبلغيساوىماإلاتبيعأنحقهامنفليس)4(

)راجعباطلفبيعهاذلكعلىوبناءضدها،الغشدعوىللأيتامفيحقكتوبتها،مبلغعندينارا

همائيرى(.

رضالعدمباطلابيعهافيعدببيعها،الورثةخسرهالذىالدينارتعيدبأنتعهدتلوحئأى)5(

قهئ(.شروحراجع)عنهالورثة

توسفتا(.)للورثةالديناروتعيدنافذالبيعأنكعونالرباقيرى)6(

(Y)مساح!الورثةملكيةفىالحقلمنتبقىأننيةهناككانتإذاإلانافذايُعَدُّبيعهاأنوالمعئ

مربعا(ذراعا375)يساوىماأىفقطبذورمكاييلتسعةزراعةتكفى

3/1)أىبذورمكيالنصفزراع!تكفىمساح!الحديقةمنتُبقىأنوالمقصود)8(

7/ب(.وباباباتراقهئشروحراجع)مربعا(ذراعا802
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بمائة،لهذاوباعتا(،زوز)ْأربعمائةكتوبتها،مبلخأكانمن)9(،مكيال

أفبيعها،)12(-بمائةودينارمائةيساوىماوللأخير)11(،بمائةولذاك

نافذ)14(.(للسابقيناو)13(باطلللأخير

دونالتركةأعيانمنتبيعالأرملةأنالسابقالتشريعفىذكرناأنبعد

نأليوضحالتشريعهذاجاءالكتوبا،مبلغعلىلتحصُلالقضاءلداراللجوء

ىأالأيتامعنينوبمنكحكمالتركةأعيانتبيعالتىالأرملةحكم

.،الوصىّأ

وإن،باطلبيعهاالحالةهذهففىمربعاً(ذراعا6/1401ً)بذورمكيالربعزراعةيكفىما)9(

بنكعونالرباقبرأىيؤخذولانافذ،فالبيعللأيتامالحديقةأوالحقللإفسادتحايلوجوديثبتلم

الصدد.هذافىجمليئيل

هـ(.تشريعالأولالفصلراجع)الكهنةنسلمنتكونأى1()0

دينار..ممائةمائةيساوىمامنهملكلباعتالتركةأعيانمنأشخاصلثلاثةباعتأى1()1

فقط..ممائةباعتهيُقدر.ممائةحقلاًالرابعللشخصباعتأى)12(

قهئ(.شروحراجع)تناقاما،كرأى،باطلبيعللأخير،بيعهاأنأى13()

.للأيتامغشدعوىتوجدلممانافذوالبيعالآخر،عنمستقلاًيعدبيعكلأنأى1()4
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فبيعهم-السدسزادأو)2(السدسنقصإذاالقضاةِ)1(تَقْييمُهـ-

كانإنلأنهنافذ)4(،بيعهم:جمليئيلبنشمعونالربانىيقول)3(.باطل

إذالكنهم،)6(؟والوكيلالأرملةأعنالقضاءيتميزفبم(،)ْكذلكالأمر

بمائتين،مائةيساوىماباعوافإن)7(،معاينةبخطاب،البيحعنأأعلنوا

نافذ)9(.فبيعهم-)8(بمائةمائتينيساوىماأو

للورثةآلتالتىالتركةأعيانبيعلهيُخوّلالقضاءفدارقبلمنذكرناكما

وماالمتوفىديونولسدادكتوبتها،مبلغوتحصيلالأرملةعلىللإنفاقوذلك

ستبيعهاالتىالأعيانتلكعنالإعلانطريقعنيتمالبيعوهذا،ذلكشابه

وثيقةفإنهنامنالأعيانتلكوتقييملمعاينةأشخاصفيأتىالقضاء،دار

وهناك."معاينةخطاب."تسمىالقضاءدارطريقعنعقاراتبيععنالإعلان

،والسنداتوالمنقولاتالعبيد،وهم،الإعلانبدونالقضاءدارتبيعهاأعيان

الدفن،أوالمعيشةعلىللإنفاقالبيعحالةفىكماإعلانبدونيتمبيعوهناك

جماراراجع)الإطلاقعلىإعلانبدونالقضاءدارفيهايبيعمناطقوهناك

فى(الغشلحكماالسابقالتشريعفىأشرناانوبعد-155/ب(كتوبوت

بيعفى(الغشحكم)ليوضحالتشريعهذاجاء،التركةلأعيانالأرملةبيع

اليتامى.لأعيانالقضاءدار

الديونلتسديدأوكتوبتهامبلغالأرملةولتسليملبيعها،اليتامىلأعيانالقضاءدارتقييمأى1()

منأكثرأوالسدس.ممقدارقيمتهامنبأقلالأعيانوباعواتثمينهمفىالقضاةأخطأإذاأى)2(

.السدس.ممقدارقيمتها

الشأنهذاوفىنافذفبيعهم،السدسمنبأقلالتقييمفىأخطأواإنلكنللغشباطلبيعهمأى)3(

والوكيلالأرمل!بيعفىالغشفحكم،الأيتامأعيانبيعهفىوالوكيلالأرملةالقضاءداريَفْضُل

ولكن،بالضبطديناراًالمقصودليس،المفسرينبعضو-رى،السابقالتشريعفىفسرناكمادينار،

بالسدس،يقدرالقضاءدارغش()بينماطوف(،يومتوسافوتراجعدينار)منأقللوحئ

فيهايُعلنلاالئالمناطقفىأو،الأوقاتفىوالأشياءعلىيسرىالحكمهذاأنالجمارافىوفسر

البيع.عنالقضاءدار

.السدسمنأكثرتقييمهمفىأخطأواوإنحئنافذبيعهمأنكعونالرباقيرىأى)4(

باطل.فبيعهمالسدس.ممقدارالتقييمفىخطهمبسببإنهقيلإذاأى)5(

أوالوكيل؟.الأرملةعنبيعهفىالقضاءداريزيد.مماذاأى)6(

علنياً.بيعاًبيعهاالمزمعالأعيانعنرسمىبإعلانأى)7(

(A)نقصاً.أوزيادةالنصف.ممقدارتقد-رهمفىالقضاةأخطأإذاأى

نافذ.والبيعغش،دعوىفلاعلئالبيعأن.مماتناقاما،لرأىوفقا)9(
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لا-والمسترجلة)3()2(،الثانية(الدرجةمنالمُحرمة)وآلرافضة)1(،

ولا)6(،الطعامولا(،الثصر)ْلها،يحقأولاالكتوبا)4(،،مبلخألهنيحق

لهايحق،مسترجلةأنهاعلىالبدايةمنذتزوجهاإذاأما)7(،التالف

أو،91(،أكبزكاهن،ينكحهاأالتىالأرملة،أما1الكتوبا)8(،،مبلخأ

لهاويحقرضاهادونإخوتهاأحدأوأمهازوجتهاالئاليتيمةالصغيرةيعئمصطلحالرافض!)1(

13/1،ب(.)يفاموتطلاقوثيقةبدونتُسرَّحأىعقدهافسخ

المحارمتلىلأنهابالثانيةولقبتالفقهاءحرّمهاالئالمحارمأى،الثانيةالدرج!مخارممنالمرأةأى)2(

رمبمراجع)الأبنة،ابنة،الابنابنة،الأبأم،الأمأممنهاعشرونوعددهاالتوراةحرمتهاالئ

مخارممنالمحظورفىالوقوععنالإنسانيبعدوالكىالفقهاءحرمهاوقد1/1(النكاحأحكام

.التوراة

مسترجلةأنهازوجهايدركلمالئهناوالمقصودالأنوثةمظاهرمنوالمجردةالعاقر،المرأةوهى)3(

بها.الدخولبعدإلا

نفسهاسَرَّحتْالئهىولكنهايطلقهالمالزوجلأنالكتوبا،مبلغحقهامنليسفالرافض!)4(

برطنوراراجع)أقوالهميعززوالكىالكتوبا،مبلغمنالفقهاءحَرَمَهاالثانيةالدرج!منوالمحرمة

لأنالمسترجلةفىذلكسببإنفقالطوف(يومتوسافوتوراجعْمختلفاًتفسيراًفسرهاالذى

لهنيحقلاأنهالجمارافسرتوقد،الدخولبعدإلامسترجلةأنهاَيدركلموغرر،شراءشراءه

مبلغعلىالزوجيضيفهماحقهنمنلكندينار،مائتاأودينارمائةأىالأساسى11الكتوبامبلغ

كالهدية.يعدفهوالكتوبا

أعيانها.عائدمنأكلهالذىالثمرعنالزوجيعوضهالاأى)5(

غيرأهولها؟طعاملاالرافض!أنعنقالواكيفالجمارا:فىوفُسربإطعامهن،ملزمغيرأى)6(

تأكللكىواستدانت،نائيةلمدينةزوجهاسافرمنعلىهذاينطقلكنمعه؟وهىبإطعامهاملزم

الدرج!منالمُحرَّمةزوجلكن1/ب(70كتوبوت)بالدفعملزمغيرفالزوجورفضتأقدمتثم

رمبم(.)مطلقابإطعامهنَّملزمغيروالمسترجلةالثانية

الجماراوفسرتممنها،لهايدفعأنملزمغيرفهوأتلفها،حئبأعيانهاالزوجانتفعإذاوالمقصود)7(

منالتالفممنتأخذأنحقهامنليسفالرافض!،الثلاثالحالاتفىواحداليسالتالفحكمأن

ممنتأخذأنلهايحقلاالثانيةالدرج!منالمُحرَّمةأما،بائنةأوانتفاعيةأعياناكانتسواءأعيانها

وهمائيرى(.رمبم)البائنةمنالتالفممنحقهامنولكنالانتفاعيةالأعيانمنالتالف

الانتفاعية)الأعيانمنالتالفممنحقهامنلكنالبائنةمنالتالفممنحقهامنليسوالمسترجلة

يومتوسافوتراجع)الرافض!حكمحكمهاالمسترجلةأنالبعضو-رىهمائيرى(،،رمبم

تتلف.لمالئالأعيانيأخذنأنوالمسترجلةوالمحرمةالرافض!أىحقهنمنلكنطوف(،

والتالف.والطعامالثمروكذلكالكتوبامبلغحقهافمنغرر،يقعلمأى)8(

أرملة.منالزواجعليهمخظوروهو،أرملةمنوتزوجالأكبرالكاهنتعدىإذاأى)9(
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وأباطلنكاحوابنةا(،)ْعادىكاهن،ينكحهاأالتىوالمخلوعةالمطلقة

نسبمنامرأة،أوأ)11(،إسرائيلنسبمن،زوجينكحهاالتىأناتينية

لهنفيحقباطلنكاحابناوناتين،نكحهاإذاأإسرائيل

،)13(.الكتوبامبلخأ

عنهاتوفىالئالأرملةأىالنعلمخلوعة)أومطلق!منوتزوجالعادىالكاهنتعدىإذا1()0

وهو(النعلخلعطقسبإجراءذلكعنوأعلنبهاالدخولزوجهاأخوورفضأبناء،دونزوجها

منهن.الزواجعليهالمحظورمن

معيبةوهىباطلنكاحابنةوتزوجالن!سبصحيحأىإسرائيلن!سبمنرجلتعدىإذاأى1()1

.نونبنيشوعزمنتهودواممنناتينيةأوالن!سب

منهالزواجعليهايحظرممنالن!سبصحيح!أىإسرائيلن!سبمنامرأةتزوجتإذاأى)12(

الباطل.النكاحابنأوكالناتين

وحكمهنوالتالفوالطعامالثمروكذلكالكتوبامبلغفىالحقالزيجاتهذهفىللنساءأى)13(

لأن،الأخرىالأشياءولاالكتوبامبلغلهايحقلاالئ،(الثانيةالدرج!من)المُحرَّمةحكمليس

الثانية(الدرج!)مخرماتلكنتعز-نر،إلىتحتاجلاراةالتوٍوأقوال،التوراةُزيجاتِهنحَظَرَتقدأولاء

عاليهفسرناكماالكتوبامنالفقهاءحَرَمهنلذلكتعزيزا،تحتاجالفقهاءوأقوالالفقهاءحظرمن

كحكمفحكمهاالفقهاءزيجتهاحظرقدعادياكاهناوتتزوجالنعلتخلعمنأنمنالرغموعلى

.الشأنهذافىالمطلق!

هموضعوهاالئالتشريعاتفىيتشددونفالفقهاءالتشريعمنالأخيرةالجزئيةهذهعلىتعليقولنا

إ.إيتعداهامنيعاقبواولافيهافيتساهلواالتوراةفىوردتالئالتشريعاتأمّا
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عشرالثانىالفصل

-سنواتخمسابنتهايُطْعمأنعليهواشترطتامرأةً)1(،يتزوجمنأ-

عليهواشترطت،لاَخر)3(زَوِّجتإذا)2(،سنواتخمسبإطعامهاملزمفهو

لا(،)ْسنواتخمسبإطعامهامُلْزمفهو)4(-سنواتخمسابنتهايُطْعمأن

طعامهالهايوصِّللكنأطعمها)6(،عندىجاءتإذا":الأول،الزوجأيَقُل

سوياً)8("،نطعمهانحنها":كلاهمايَقُللاكذلكأمها)7(،)تقيم(حيث

)9(.الطعامثمنيعطهاوالاَخريطعمهاأحدهمالكن

منه.طُلِّقتأوترملت،سابقزوجمنابنةلهاامرأةيتزوجمنأى)1(

تعهدالزوجأنالجمارافىوفُسِّرسنواتخمسيعولهاأنالشرطوفقملزمالزوجأنوالمقصود)2(

علىبناء،الشرطبتنفيذملزمالزوجأنلناليوضحالتشريعوجاء،الزواجعندالشهودأمامبذلك

والزوج!الزوجعليهيتفقمادىالتزامكلأنأى"بالقولتُمَفكالئرالأموٍأوالأشياءهى"تلك

نصيكتبونشهودوهناك،شاهدينأمامفقطالقولويكفى،حيازةأوسندايحتاجلا،الزواجعند

لعقدضرورةلاحالأيةوعلى11شروطوثيقة11:الوثيقةهذهوتسمى،عليهويوقِّعونالشرط

بعقدإلاملزماالشرطيعدفلابها،الدخولبعدزوجهاعلىاشترطتإذالكنراشى()الحيازة

يطعمها،مئيُفسَّرلموعليهاشترطتإذاحئللأورشليمى(،)وفقاالمفسرينبعضويرىوحيازة

همائيرى(.هرشبأ،)الأولىالخمسالسنواتوطيلةالزواجمنذبإطعامهاملزمفالزوج

لآخر.وزُوِّجتوذهبت،سنواتخمسانقضاءقبلزوجهاطلقهاإذاأى)3(

السابق.الزوجعلىواشترطتسبقكما،الثاقالزوجعلىأى)4(

انقضاءحئبإطعامهاملزموهو،الشرطتنفيذمنالأولالزوجيعفىلاهذاأنالمقصود)5(

همائيرى(.)الخمسالسنوات

أبقيتُإذاأى11يفسرها:منوهناكأطعمها،لبيئالبنتجاءتإذا:الأولالزوجيُقللاأى)6(

برطنورا(.،راشى)فأطعمها"معىأمها

جرتفقد،الثاقزوجهابيتفىأىأمها،فيهتوجدالذىالمكانفىطعامهالهايوصِّلأى)7(

أمها.معتقيمالبنتأنالعادة

(A)طعامها.نصفمناواحدكلفيعطها،مشاركةطعامهانعطهايقولا:لاأى

ممنيعطهاالأممنهطلقتالذىالآخروالزوجيطعمهاالأممعهتقيمالذىالزوجأنأى)9(

همائيرى(.)الطعام
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وكلاهمازوجها)2(،علىفطعامها،الربيبة1زُوِّجت)1(،إذاأب-

كيرالأعيانمنبناتهمافطعامماتا،إذا1)3(،الطعامثمنيعطها

(الدَّيْن)ْكصاحبلأنها،المرهونةالأعيانمن،الربيبةأوطعام)4(،المرهونة

)فىتكونىأنشرطعلىسنواتخمسابنتكِأُطعم:يكتبونكانواوالعقلاء

خلالها)6(.(ذمتى

علىاشترطتالتىالمرأةحكمويستكمل،السابقللتشريعتتمةالتشريعهذا

تنتهىأنوقبل،سنواتخمسلمدةسابقزواجمنابنتهايُطعِمأنزوجها

نفسالثانىالزوجعلىواشترطتلاَخروزوجت،منهطلقتالخمسالسنوات

.الأولالزوجعلىاشترطتهالذىالشرط

يطعماها.أنأمهازوجافيهاالتزمالئالفترةخلالزوجتفإذا،الربيبةهناالمقصود)1(

زوجته.تجاهزوجكلكواجبإطعامهاعليهالربيبةزوج)2(

(r)طعامها.ممنيعطهاأنمنهماكلفعلىأمها،زوجاأى

الفصلفىوردكماالكتوباكشرطويطعمنيتعيشنفبناتهماالأمزوجاماتإذاوالمقصود)4(

الفصلالطلاقبابجطين)فىوردكماالمرهونةغيرالتركةأعيانمنوذلكى"أ()تشريعالرابع

11.المرهونةالأعيانمنوالبناتالأرملةطعاميُخرجوالاى111ح(:/الخامس

مرهونة،أعياناوتركاتركةيتركالمفإن،سنواتخمسطيلةإطعامهااشترطاالئالربيبةأى)5(

مندَيْنهيُحَصِّلالذىالدَّيْنصاحبكحكمحكمهالأنالمرهونةالأعيانمنطعامهافتأخذ

هذاأنالمفسرينبعضويرىلورثتها.يحقولاإطعامهامنأعْفياماتتإنلكنها،المرهونةالأعيان

الإملاك.عقدفىالربيبةبإطعامكتابةالزوجالتزمإذاإلايطقلاالشرط

الزوج!عليهواشترطتسابقزواجمنابنةولديهاامرأةيتزوجالذىالإنسانهناوالمقصود)6(

فىتكونأنبشرطسنواتخمسسيطعمهاأنهالزواجعنديكتبالذىهوفالحكيمابنتها،إطعام

عليه.إلزامفلاالزوجماتأوالزوج!ماتتأوطلقها،إذاأماالفترةهذهطيلةذمته
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فلا-زوجىبيتمنالانتقالأريدلا:الأرملةقالت،إذاأج-

ولكنوسنطعمكِ"أبيكِلبيتاذهبى":لهايقولواأن،الورثةيستطح

،إذاأبمكانتها،،يليقأمسكنا)1(ويعطونهازوجها،بيتفىيطعمونها

نإ:لهايقولواأنالورثةفيستطيح-أبىبيتمنالانتقالأريدلا:قالت

لأننى:ادّعتْإذا،لكطعامفلا،تبقلموان)2(،طعامفلكِعندنا،بقيتِأ

أبيها)3(.بيتفىوتظلفيطعمونها-شبابوهمشابة

شروطوفقالمتوفىالزوجأعيانمنالأرملةإطعامالتشريعهذايناقش

الكتوبا.

ترملها،طيلةأعيانهمنوتتعيش،المتوفىزوجهابيتفىالأرملةتظلانالكتوبا،شروطفمن)1(

حياةفىكانتكماوالذهبي!الفضي!وبالأواقوالأمتعةوالإماءبالعبيدوتنتفعالبرايتافىوجاء

زوجها.

منوتريدأبيها،بيتفىالإقامةتفضلأى،أبىبيتمنالانتقالفىأرغبلاالأرملةقالتإذا)2(

لموإنطعامفلكمعنابقيتِإذايقولوا:أنالورثةفبإمكانأبيها،لبيتالطعاملهايحملواأنالورثة

بكثرةتحلفالبرك!"الكثرةفىالبيتفبركة:السببالجماراأوضحتوقدلكطعامفلاتبق

مثلا11:رمبمويشرح)راشى(أفضلالأغلبيةوحظالآخر،منهمكلفيساعد،البيتفىالموجودين

بيتفىالخمسةعاشإذاأما"مكيال11ا.ممفردهامنهمواحدكلأكلإذاأشخاصخمسةطعام

النكاحأحكام)البيتضروراتكلشأنوهذا(مكاييل)أربعةفسيكفيهمسوياً،وأكلواواحد

.)18/4

شبابأيضازوجهاوأبناءشابةلأنهازوجها،بيتفىلاأبيها،بيتفىالبقاءتريدأنهاأى)3(

ويعطونهاأبيهابيتفىتظلالحالةهذهففى،الشائعاتحولهاتكثرلاحئ،معهمالبقاءولاتريد

تقيم.حيثمتطلباتهاكل
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بيتفى،تقيمأمادامتوقت(أىفى)كتوبتهاالأرملةتُحَصِّل-د

خلالكتوبتهِاتحصلزوجها)2(،بيتفى،تقيمأكانتواذاأبيها)1(،

يوازىخيراَتفعلقِدسنةوعشرينخمسفخلالسنة)3(وعشرينخمس

بنشمعونالربانىعننقلاَقالهاميئيرالربانىأقوالهذهكتوبتها)4(،مبلخ

فى،تقيمالأرملةأكانتإذاالفقهاء:يقول،حينعلىأ(،جمليئيل)ْ

بيتفى،تقيمأكانتواذاوقت)6(،أىفىكتوبتهافتُحصِّلزوجها،بيت

الأرملة،أماتتإذاسنة)7(وعشرينخمسخلالكتوبتهافتحصل،أبيها

سنة)8(وعشرينخمسخلالالكتوبا،بمبلخأورثتهايطالب-

المتوفى،زوجهابيتفىتظلالتىالأرملةبينفرقواالسابقالتشريعفى

المتوفى،الزوجأعيانمنالتعيشحيثمنأبيهالبيتتعودالتىالأرملةوبين

الكتوبا.مبلغعلىحصولهمازمنحيثمنبينهمايفرقونالتشريعهذاوفى

تنتفعلاأنهاوبما،تقيمحيثالطعامالورثةلهاوينقلأبيهابيتفىالأرملةكانتإذاالمقصود،)1(

.عديدةسنواتبعدولوتشاءحينالكتوبامبلغتُحصِّلأنحقهافمنالطعامباستثناءالأعيانمن

التركة.بأعيانوتنتفعالمتوفىزوجهابيتفىتقيمكانتإذاأى2()

.الزوجوفاةمنسنةوعشرينخمسخلالأى)3(

وعشرينخمسوخلالالطعاممنوتعطهمجيرانهامعالخيرتفعلأنعادتهامنالزوج!إنأى4()

تساوىأوتوازىسنجدهاالأيتامأعيانمنلجيرانهاالأرملةأعطهاالئالعطاياتلكجمعناإذاسنة

الكتوبا.مبلغأخذتقدتكونوبذلكالأيتامعندلهاالمستحقالكتوبامبلغ

جمليئيل.بنكعونالرباقعننقلاميئيرالرباققالهكذا)5(

الذىالخيربسببسنةوعشرينخمسبعدكتوبتهاتفقدلاالأرملةأنفيرونالفقهاءجمهرةأما)6(

إذالذلكللورث!منهاتَنازُلاًيُعَدّفهوسكوتهابسببولكنالأيتامأعيانمنجيرانهامعتصنعه

تشاء،وقتأىفىكتوبتهاعلىتَحْصُلأنحقهافمنالمتوفىزوجهابيتفٍىتقيمالأرملةكانت

ويعاملونهاالورث!،معتقيمالئفالأرملةالكتوبا،مبلغعنالتنازلعلىدليلاليسفالسكوت

الكتوبا..ممبلغمطالبتهممنتخجلباحترام

خمسمرتإذالذابالكتوبا،الأيتاممطالبةم!تخجلفلاأبيها،بيتفىتقيمالئالأرملةأما)7(

تنازلا.سكوتُهايُعَدّخلالها،تطالبهملموسنةوعشرون

(A)منوهناكوفاتهامنسنةوعشرينخمسخلالبكتوبتهاورثتهايطالبالأرملةماتتإذاأى

ورثتهايعلنأنيرىمنوهناكهمائيرى()الزوجوفاةمنسنةوعشرينخمسخلاليفسرها

وشيطا)راشىالكتوبامبلغعنيتنازلوالنبأنهمسنةوعشرينخمسخلالأخرىمرةالأيتام

مقوبصت(.

قبلاليمينالأرملةأقسمتإذاإلاالكتوبا.ممبلغالمطالبةيستطعونلاالورثةأنذكرناأنسبقوقد

كتوبتها.منشيئاورثتهايأخذفلااليمينتقسملموإنالكتوبا،تتسلملمأنهاعلىوفاتها
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عشرالثالقالفصل

فى،يقضيانأكاناعقوباتقاضياأفيشالومبنوحانان،أدمونأ-

لمدينةنزحمن)2(،سبعةأدمونويقول)1(،أمرينحانانيقول:القدس

تحلف:حانانيقول-)4(بطعامزوجتهوتطالب،نائية)3(ساحلية

الكهنةأبناءمعهاختلف)6(البدايةفىتحلفولا()ْالنهايةفى،اليمينأ

بندوساالربانِىوقالالنهايةوفىالبدايةفىتحلف:وقالوا)7(،العظام

حانان،قالحسنا:زكاىبنيوحانانالربانىقال)8(،قولهمنفسهَرْكِينَس

)9(.النهايةفىإلاتحلفلا

علىتحاكمكانت."خاصةمحاكمالثانىالهيكلفترةفىالقدسفىكان

،غراماتعليهمويفرضوناللصوصيحاكمونكانواأى)جمارا(،."السرقة

القضاةيتلقىوكان،الماليةالأمورفىالغراماتفىالفصلاختصاصهامنوكان

الهيكلفىالصدقاتأنصبةمنرواتبهمالمحاكمتلكفىيفصلونالذين

وحانانأدمونأصدرهاالتىالتشريعاتيتناولالفصلهذاومعظم-)جمارا(

.البابهذاصميممنأحكامهمافبعض،أفيشالومابن

الكبار.الكهنةأبناءفيهماعارضهحكمينأصدرأوأمرينحانانقالأى)1(

الفقهاء.فيهايوافقهلمأحكامسبعةأصدرأوأمورسبعةأدمونقالأى)2(

المتوسط.البحرمنالآخرٍالجانبعلىالئوخاصةالنائيةالبلادبهايقصد)3(

أعيانتعاينأنالمحكمةعلىللشريعةووفقاطعاما،لهاتقرربأنالمحكمةزوجتهتطالبأى4()

يتركلمزوجهاأنعلىاليمينبحلفيلزمونهاهلهنااختلفواولكنهمطعاما،للزوج!وتقررالزوج

منه؟.لتتعيششيئالها

علمهابعدالكتوبا،مبلغلتُحصِّلتأتىعندماالنهايةفىاليمينتحلفالزوج!أنحانانيرى5()

زوجهايأتىعندماأو(،راشى)زوجهامنشئلديهايتبقلمأنهعلىفتحلفزوجها،.مموت

رمبم(.)شيئالهايتركلمأنهعلىفتحلفطعاما،لهاتركتلقدويقول

.بالطعاملتطالبتأتىعندماالبدايةفىتحلفلاأى)6(

(Y)هـ(.تشريعالأولالفصلراجع)الكهنةمنالمحكمةأعضاءأنهميبدو

.العظامالكهنةأبناءكأقوالأىكأقوالهمهركينسبندوساالرباققال)8(

نأالجمارا،وشرحتالرأىبهذاويؤخذ،اليمينبحلفتُلْزَمفلابالطعامتطالباستمرتإذا)9(

النائي!،الساحليةللمدينةالزوجنزوحعلىأشهرثلاثةانقضاءقبلللزوج!طعاماًتقررلاالمحكمة

ويرحل.خالياًبيتهيتركلاالرجلأنفرضعلى
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بالإنفاقشخصوقام،،نائيةأساحليةلمدينة،الزوجأنزحإذاب-

الكهنةأبناءمعهاختلف)2(،مالهخسر،حانانيقول-)1(زوجتهعلى

وسادٍالربانىقال)3(،أنفقماقدرويأخذ،اليمينأيحلف:وقالواالعظام

قالحسنا:زكاىبنيوحانانالربانىقال،قولهمنفسهركينسبن

الظبى)4(.قرنعلىمالهوضحلقد،حانان

أفيشالوم.بنحانانأصدرهالثانىللحكمالتشريعهذايعرض

النفق!الزوج!منهتقبلولمذلك،الزوجمنهيطلبأندوننفسهتلقاءمنشخصقامأى)1(

.القرضسبيلعلى

منهاقترضتإنلكنعليهاأنفقماقيمةبردملزمانالزوج!ولاالزوجلاأنهوالمقصود)2(

عليها..ممابالوفاءملزمفزوجها،لهتردهأنبشرطلتتعيشمالاًالزوج!

زوجهامنأنفقهماقيمةويأخذ،اليمينيحلفأنالزوج!علىأنفقالذىالشخصعلىأى3()

.القرضسبيلعلىبلالهب!سبيلعلىلاعليهاأنفقلأنه

خسارتهاصفقاتفىويستثمره.ممالهيغامرمنعلىوأطلقتهالمشنااستحدثتهتمثيلىتشبيه)4(

.مؤكدة

العَدْوسريعفالظىالظى،قرنعلىمالهوضع.ممنالزوج!علىأنفقالذىالشخصحانانفشبة

فقدوكذلك،وأضاعهعنهتنازلفقدالظىقرنعلىمالهيضعومن،بهالإمساكالصعبومن

التطيق.عندالرأىبهذاويؤخذمالهالشخصهذاأضاع
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بنينوترك،الرجلأماتإذا،:أحكام1)1(سبعةأدمونيقولج-

واذا،البناتوتقتاتالبنونفيرث-)2(كثيرةالأعيانكانتإذا،وبنات

يقول)4(.بالأبوابالبنونويدورالبناتتقتات-)3(قليلةالأعيانكانت

قولنفسأرىوأنا:جمليئيلالربانىقال(؟خسرتُ)ْذكَرٌألأننى:أدمون

.أدمون

التشريعوهذا،أدمونقالهاالتىالأحكامهىط(إلى)جمنالتشريعات

التركة،أعيانمنيستحقونوماأبوهميموتالذينوالبناتالبنينحكميتناول

راجع)الكتوباكشرطفتتعيشنالبناتأما،التوراةكشريعةيرثونفالبنون

ى."أ(.تشريع،الرابعالفصل

فصاعداً.التشريعهذامنتبدأوهىأحكامسبعةقالأى)1(

بأنهاالأعيانعلىويحكمون،كثيرةأبيهممنلهمألتالئالتركةأعيانكانتإذاوالمقصود)2(

لمالتشريعفهذاهناومن،البناتتبلغحئوالبناتالبنونمنهايقتاتأنتكفىكانتإذاكثيرة

والبنات-رثونفالبنون،البنينوإرثالبناتلقوتتكفىالئهىالكثيرةالأعيانأنليوضحيأت

استنهالذىالكتوباكشرطتتعيشنوالبنات،التوراةبحكم-رثونفالبنون،معروفتشريعتتعيشن،

حئوالبنينالبناتقوتتكفىالأعيانكانتإذا11لنا:ليوضحجاءالتشريعهذالكنالحكماء،

حئأخواتهمويعولوا،التركةأعيانكللهمتنتقلأى،الأعيانكلالبنونفيرث"،البناتتبلغ

يُخْطَبن.أويبلغن

(r)حئوالبنينالبناتلقوتتكفىولاقليلةأبيهممنإليهمألتالئالتركةأعيانكانتإذاأى

لاالئهىالقليلةالأعيان11الجمارا(:فىأخررأىوفقمبراطنوراالرافويفسر)البناتتبلغ

الأخرىالإعالةلوازمكلذلكفى.مماوقال،شهرا"عشراثناوالبناتالبنونمنهايتعيشأنتكفى

طوف(.يومإضافاتراجع)تشريعنافىالئ"الطعام11جانبإلى

للبنين،يعطونهوالباقى،البلوغحئالبناتلقوتيكفىماالتركةأعيانمنيستخرجونأى)4(

أعيانتكفلمإنوكذلك،قوتهمالناسيسألونبالأبوابيطوفونالبنونأخذهماينفذأنوبعد

لسؤالبالأبوابيطوفونوالبنونالبناتفتقتات،يخطبنأويبلغنحئفقطالبناتقوتإلاالتركة

17(.9/1النكاحأحكامرمبمراجع)الناس

ترث،لاوالبنتيرثفالابن،البنتنصيبمنأحسنالابننصيبأليسيتساءلإنهأى)5(

نأفعليهالكثيرةالأعيانفىيرثأنويجبابننهلأٍهل؟السفلىهىالابنيدتكونهنافلماذا

لاأدمونأنيشرحونالتوسافوتوفىراشى(،)جميعايقتاتونبل؟القليلةالأعيانفىإرثهيفقد

القليلة،الأعيانحالةفىالفقهاءأدخلهالذىللتعديلفقطدهشتهعنيعبرولكنهالفقهاءمعيختلف

ليسالتوسافوتتفسيرإنوقالكتبمنوهناك،دهشتهإلايعئلاجمليئيلالرباققولوأيضاً

رأىنفسأرىوأنا11جمليئيل:الرباققاللمافقطالدهشةعنتعبيرمجردالأمرأنفلوصحيحا

فسرهريط(.وقدباسممقوبصتشيطا)الفقهاءمعاختلفأدمونأنعلىتأكيدفهذا".أدمون

الأعيانكانتإذاحالةفىأنهيعتقد،أدمونأنوهوالمشنا،تفسيراتكمعظمالتشريعهذاقهئ

فىمثبتهوكما)أدمونبتشريعيؤخذفلاحالأىوعلىسويا،والبناتالبنونيقتاتقليلة

/ب(.801كتوبوتالتوسافوت
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بأباريق،عليهالمدَّعىأوأقر،زيتجرارصاحبهعلىيدَّعىمند-

،،اليمين1)1(يحلفالدعوىببعضأقرّانهبما:أدمونيقول-،أفاركة

الربانىقال)2(،الدعوىجنسمنليسالاعترافهذاالفقهاء:ويقول

.أدمونقولنفسأرىوأنا:جمليئيل

ومتى،اليمينبحلفالتوراةتُلزمهالدعوىببعضيعترفمن،الشريعةفى

يدّعيهاالتىالدعوىجنسمنالاعترافيكونعندما؟الأقوالهذهتطبق

لكليسلهفيقولدينار،مائةعندكلىلصاحبهيقولمنفمثلاً،الخصم

لمإنلكن،اليمينحلفعليهيجبالحالةهذهففى،خمسينسوىندىع

قمح،بمكيالصاحبهشخصيطالبكأن،الدعوىجنسمنالاعترافيكن

حلفمنيُعفىالحالةهذهوفىشعير،بمكيالإلالكأدينلاأنالهفيقول

/ج(.السادسالفصلشفوعوت)اليمين

علىيدعىمنويناقشأدمونأصدرهاالتىالأحكاميواصلهذاوتشريعنا

فقط.فارغةبأباريقيدينبأنهصاحبهويعترف،زيتجرارصاحبه

عليهالمدَّعىأنوبماجراروزيت"11بأىزيت"جرار11بطالبهأنه.مماأدمونفيقول)1(

اليمين.حلفعليهيجبلذا،الدعوىجنسمنبجزءاعترافااعترافهفيعد،الفارغةبالجراراعترف

يدعىفهذا،الدعوىجنسمنليسفاعترافهبالجرار،اعترفعليهالمدَّعىأنالفقهاءيعتقد)2(

ولذابشعير،لهيدينبأنهفيعترفبقمحأخرعلىيدعىكمنبجرار،يعترفوذاك،بزيتعليه

الحكم.هذافىأدمونبرأىويؤخذ،اليمينحلفمنيعفى
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بيته،فىابنتهأتجلس-()1(يعطه)ولملصهرهمالاًقرَّرمنهـ-

علىحكمتأنّىلو)3(:تقولأنيمكنها:أدمونيقول)2(،المشيبحتى

الاَن،أما1)4(،المشيبحتىأجلسأن،فعلىَّألنفسى(،)قررتنفسى

وأتَدْخُلأنإما(؟)ْأفعلأنمقدورىفىماذا،علىَّحَكَم،الذىهوأفأبى

.أدمونقولنفسأرىوأنا:جمليئيلالربانىقالتُسرِّح)6(!

."لصهرهمالاًيقررمن."."ب."تشريعالسادسالفصلفىتناولناأنسبق

عليهايتدافعحتى،قيّمةبائنةلابنتهيخصصأنالأبعلىأنوأوضحنا

الجمارافىقالوهوما."أ."تشريععشرالثانىالفصلفىوردكماالزواجراغبو

وأالأموالأنأى."بالقولتُمفكالتىالأمورهىتلك."152/ب()كتوبوت

لسندتحتاجلابها،الدخولأوالعقدعندلصهرهالحمويقررهاالتىالبائنة

،قالبماويطالبهحماهيقاضىأنويستطيع،القوليكفىولكن،لحيازةولا

.قررهمايعطهولمتراجعثملصهرهمالاًقررمنيتناولالتشريعوهذا

العالقوالترابالطينخُذ11ْباحتقار:لصهرهقالبأنراشىفسرههَرِّجِل"لُوباشَط11وتعبير)1(

ىأالهروبعنكنايةبأنهيفسرهمنوهناكأعلإ".مالدىفليسقدمىمنعلقئ11أوبقدمى"

وتهربه.بعيدةلبلدةالأبنزوح

أنالصهرمقدورففىأبيهابيتفىتظل،صهرهوعد.مماأبوهايفِلمالئالعروستظلأى)2(

علىولاالدخولعلىيجبرونهولا،حموهقررهاالئالبائنةيتسلمحئبالعروسالدخوليؤجل

فيعتقد،بذلكابنتهوشعرت،بخداعالأبتصرففكماالأورشليمى،فىفُسروقد،التسريح

همائيرى(.)لائقغيرتصرفاًمعهنتصرفأنأيضاوعلينالائقغيرتصرفاًتصرفالأبأنالفقهاء

(r)حكمه.فىأدمونالهقماوتقولالعريستقاضىأنالعروسمقدورفىأدمون-رىأى

أبىبيتفىأجلسأنفأستحقخصصتُ،.مماأفولمالبائنةتلكخصصتأناكنتُإنأى)4(

المشيب.حئ

أبى؟قررهماأعطكأنعلىَّيجبهلأخر.ممعئأو)5(

I(.2316النكاحأحكامرمبم)الحكمهذافىأدمونبرأىويؤخذ)6(

IOT
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السارقمنبيعهعقدأعلىكشاهد)2(وموقِّححقل)1(ملكيةادَّعىمَنْو

ىأأالثانى:يقولأن،المدِّعىأيستطح:أدمونيقول-،للمشترى

الفقهاء:يقولمنه)3(،أصعب،السارقأالأول،أما1،لىأسلس،المشترى

فقد(،،)ْآخرلشخصملكأنهعلىالحقلإلىأأشارواذاحقه)4(،أضاع

حقه)6(.أضاع

هو،أعيانههىآخر،حوزةفىالتىالأعيانأنشخصاذعىإذا

اذعى،منعلىوالبينة،صاحبهبمثابةفهوالماليحوزمن،تقولفالشريعة

يحوزفمن،الشأنهذافىالثابتةوالأعيانالمنقولةالأعيانبينفرقوهناك

الطرفهوالعقاراتفىالملكيةسبقلهومن،الأقوىالطرفهوالمنقولات

.الأقوى

حقلملكيةادَّعىحينمارأوبينحالةفىكماأخر،يحوزهحقلملكيةادَّعىمنوالمقصود)1(

الحقلأنادعائهفىرأوبينوقاللاوى،منالحقلأشترىبأنهسندكعونومع،كعونيحوزه

.السارقلاوىمنحقلىأنتَاشتريتوقدمئ،لاوىسرقهوقدملكى

.كعونيحوزهالذىالشراءسندعلىكشاهدموقِّع،المدِّعىرأوبينأنأى)2(

نإ:ويقوليتذرعأنرأوبينوبإمكان،ادعائهيبطللاالعقدعلىرأوبينتوقيعأنأدمون-رى)3(

انتزعهأنعلىَّالصعبمنوكانجبار،إنسانالحقلعلىاستولىالذىالأوللاوى(السارق)

حوزته،فىالحقليكونأنلىفأفضللاوى،منالحقلاشترىالذىكعونوهوالثاق،أمامنه،

كشاهد.البيععقدعلىوقعتلذاالقضاء،طريقعنمنهاستردادهفبإمكاق

فبتوقيعهادعائهمنجدوىولا،الحقلفىحقهأضاعقدرأوبينأنالفقهاءجمهرة-رىأى)4(

الدعوىأحكامرمبم)الفقهاءبرأىويؤخذ،ملكهليسالحقلأناعترفقدالبيععقدعلى

.(61/1والادعاء

تحديدوعند،ملكيتهيدعىالذىالحقللهذامجاوراًحقلاً-رأوبين-المدِّعىباعإذاأى)5(

.توسافوت()كعونيملكهحقليجاورهأويحدهالحقلأنكتبالييععقدفىتخومه

11لىأسلسالثاق11:يقولأنالحالةهذهفىيستطعولا،حقهأضاعأنه،أيضاًأدمونيرى)6(

الحقللهذاأخرشخصأشارإذاحئ:الأورشليمىفىوقالوا،للحقلكعون.مملكيةيعترفوبذلك

فقد،البيععقدعلىكشاهدموقعاًالمدّعىوكان،كعونملكأنهعلىلهمجاورلحقلبيعهعقدفى

حقه.المُدّعىأضاع
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يقول-)1(حقلهطريقوانطمس،،نائيةأساحليةلمدينةنزحمن+

طريقايشترى:الفقهاءيقولالأقصر)2(،،الطريقفىأيسير:أدمون

الهواء)4(.فىيدرأودينار)3(،آلافبعشرة،ولوأ

النائيةالساحليةللمدينةنزحوعندما،بحقلهتحيطالئالحقولعبرلحقلهطريقايملككانأى)1(

يتذكرلاأيضاوهو،حقولهمخلالحقلهدخولهعلىجيرانهيوافقولاعادوالآن،الطريقانطمس

يملكه.كانالذىطريقهمكان

رغمحقلهإلىطريقايتخذأى،طريقأقصرمنلحقلهيذهبأنحقهمنأدمون-رىأى)2(

.الطرقأقصرإلايتخذأنحقهمنليسالحالةهذهوفى،جيرانهمعارضة

دينارألافعشرةطلبواولوحئ،جيرانهمنحقلهإلىطريقاًيشترىأنعليهأنالفقهاء-رى)3(

لهم.يدفعأنمضطرفهولهكثمن

منيمنعوهأنجيرانهمقدورففىطريقا،يشترلمإذا،حقلهإلىليصلالهواءفىيطيرأنعليهأى)4(

واحد،مالكيملكهاحقولتحيطهالحقلهذاكانإذاالجمارا،فىوفُسِّر،حقولهمخلالالمرور

،المجاورةالحقولصاحبعنرغمالحقلهطريقاالحقلصاحبيتخذأنفىأدمونمعالفقهاءفيتفق

معروفا،ليسالطريقطولأنوبما،الحقولهذهفىيقعحالأىعلىهوانطمسالذىفالطريق

فيتفق،مالكمنلأكثرحقولاالحقلهذايحيطكانوإن،الطرقأقصرإلاالحقلصاحبيتخذفلا

نإ:لهويقول-رفضأنمالككلفبمقدورطريقا،يشترىأنعليهيتعينأنهفىالفقهاءمعأدمون

حقلى.خلاليكنلملحقلكالطريق

ملاكالبدايةفىيملكهاالحقللهذاالمحيط!الحقولكانتإنحالةفىإلاالفقهاءمعأدمونيختلفلمو

شخصاشترى،الساحليةللمدينةنزحوعندماالحقولهذهأحدعبرلحقلهطريقلهوكان،مختلفون

تلكأن.مماأنهأدمونفيعتقد-لهكانالذىالطريقوانطمس،الحقلبهذاالمحيط!الحقولتلككل

يتخذأنفعليهولذلكالحقولهذهضمنحقلهإلىفالطريقواحد،شخصيملكهاالآنالحقول

الطريق:لصاحبيقولأنيستطعالحقولهذهمالكأنفيعتقدونالفقهاءأماالطرقأقصر

الحقوللأصحابالبيععقدأعيدوإلاحقولىداخلتشتريهالذىالطريقممنبشأننتفاوض

القضاء.طريقعنلحقلكبطريقتطالبهمأنتستطعولا،السابقين
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نأعليهالمدَّعَىفأثبتأ،مكتوببدَيْنصاحبه،رجِلطالبإذاأح-

)2(يقولأن،عليهالمدَّعَىأيستطح:أدمونيقول-حقلاَ)1(باعهقد،صاحبه

الحقل،بعتنىعندما،مالكتأخذأنبإمكانكلكان،لكمديناًكنتلو

يرتهنهاأنيستطيحلكى،الأرضىباعهعندماحكيماًكانالفقهاء)3(ويقول

لدَيْنه)4(.ضماناً

موعدفاتوقدمكتوببدينصاحبهيطالبمنالتشريعهذايتناول

ولكنالسداد،إيصالمنهوضاعدينهسددأنهعليهالمذعَىويقول،استحقاقه

انتهاءبعدحقلاًلهباعقدنفسهالدائنأنوهوالسدادعلىآخردليللديه

الدَيْن.سدادموعد

فىالمكتوبالسدادموعدانتهاءبعدالدائنلهباعهحقل،بيععقدأخرجعليهالمدعىأنأى)1(

دينه.سدادعلىدليلايعدمما،الكمبيالة

عليه.المدَّعَىمعالقانونأنيرىفأدمون)2(

له.أساسلاالمدينادعاءأنويرونأدمونالفقهاءيخالف)3(

نأرفضإذامالهالمدينيخفىأنخشىلأنه،حكيمتصرفللمدينالأرضالدائنبيعإنأى)4(

ويستطع،الأرضأوالحقللهفباع،دينهمقابليرتهنهمالديهالدائنيجدفلاوبذلك،الأرضيبيعه

دينه.سدادلضمانرهنامنهيأخذهاأنالآن

البيععقديكتبونالئللمناطقبالنسبةحكمهمفىأدمونمعالفقهاءاتفقالجمارا،فىفسرواوقد

بإمكانلكانلهمديناكانلولأنه،المدينصالحفىالقانونأنوقرروا،المالالمشترىيدفعأنبعد

لهيدينلاأنهعلىدليلفهذا،البيععقدكتبأنهوبما،البيععقديكتبولادينهيأخذأنالدائن

بشئ.

يدفعذلكوبعدأولاًالبيععقديكتبونالئللمناطقبالنسبةحكمهمفىوالفقهاءأدمونواختلف

حقلهيبيعأنهشهود،أماميعلنأنالدائنعلىأن:الحالةهذهفىأدمونفيعتقد،الثمنالمشترى

معفالقانونبذلكيصرحلمأنهوبما،لدينهضماناذلكبعدمنهيرتهنهأنيستطعلكىللمدين

المدين.

لذلك،الحقلشراءعنفيتراجعالمدينسمعإلىالكلامهذايصلأنيخشىالدائنأنالفقهاءويرى

بذلك.يصرحأويعلنأنمقدورهفىليس
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إذا)2(:أدمونيقول-)1(مكتوببدَيْنصاحبهكلاهماطالبإذا-ط

هذا،دَيْنيُوفَّىالفقهاء:ويقول؟منى)3(تقترضىفكيف،لكمديناًكنتُ

ذاكدَيْنويُوفَّى

يطالبمنحولوالفقهاءأدمونبينللخلافالسابقالتشريعفىعرضنا

جاءثمحقلاً،باعهقدالدائنإنعليهالمذعَىويقول،مكتوببدينصاحبه

لناويقولأدمونأصدرهاالتىالسبعةالأحكامأوالأمورلينهىالتشريعهذا

مالاأقرضهأنهأى،المدّعِىعلىمكتوببدينعليهالمذعَىطالبإذاحكمه

الفقهاءواختلاف،المدّعِىسندفىالمكتوبالديناستحقاقموعدانتهاءبعد

عليه.حكمهمفىمعه

الآخر.استحقاقلموعدلاحقأحدهماوتأريخدَيْنسندىالاثنانأظهرإذاالمقصود1()

كيف:سابقبدينيطالبهلمنيقولأنيستطعالأخيرالسندصاحبأنأدمونيرىأى)2(

الدين.سدادعلىدليلايعداقتراضهأنأى؟عندىدينولكمئتقترض

ادعائهفىصادقوكلاهماالأولالطرفدينيلغىلاالثاقالطرفادعاءأنالفقهاءيرى)3(

دينه.يُوفىأنحقهفمنذلكوعلىدينهيثبتسندمعهمادامبدينهومطالبته
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لا،والجليل،الأردنوعبر،يهودا:الثلاث(السكنى)مناطقفى-ي

لمدينةكبيرةمدينةمنولا،لمدينةمدينةمن،زوجتهالزوج1(ينقل)

مدينةومن،لمدينةمدينةمنالواحدة)المنطقة(فى)ينقلها(لكن)1(،كبيرة

منولا،كبيرةلمدينةمدينةمنينقلها()ولا)2(،كبيرةلمدينةكبيرة

للمسكنالردئالمسكنمن،زوجتهينقلأنللزوجأ)3(،لمدينةمدينةكبيرة

الربانىيقولالردئ)4(للمسكنالحسنالمسكنمنينقلها()لالكن،الحسن

الردئالمسكنمنحتى)ينقلها(أنلهوليس(:جمليئيل)ْبنشمعون

.،الجسدأيفحصالحسنالمسكنلأن،الحسنللمسكن

إجباريستيمفلاالمنطق!،هذهسكانمنوكانالمناطقهذهإحدىفىرجلتزوجإذاأى)1(

يمكنهفلامثلايهوداإقليمفىامرأةتزوجفإذا،أخرىمنطق!فىللسكئمعهالانتقالعلىزوجته

وتزوجالجليلمنالزوجكانإذالكن،الأردنعبرأوالجليلفىمعهوالسكنالانتقالعلىإجبارها

،توسفتا()الشرطبهذاتزوجهالأنهمعه،الانتقالعلىفيجبرونها،العكسأويهودامنامرأة

يمكنهلاأى،لمدينةمدينةمنولو،أخرىلمنطق!معهالانتقالعلىزوجتهإجباريمكنهلافالزوج

)وكرخ(،أخرىمنطق!فىمدينةإلىالمناطقتلكمنمنطق!فىمدينةمنمعهالانتقالعلىإجبارها

والزوجرمبم()مسوَّرةمدينةإنهايفسرهامنوهناك،أسواقبهاكبيرةمدينةأىعير()منأكبر

منطق!فىكبيرةمدينةإلىيقطهاالئالكبيرةالمدينةمنالانتقالعلىزوجتهيجبرأنيمكنهلا

.أخرى

يهودا،المنطق!نفسفىلمكانمكانمنوإياهاينتقلانوأراديهودامنامرأةتزوجإذاأى)2(

منطقلأفىكبيرةلمدينةكبيرةمدينةمناولمدينةمدينةمنمعهالانتقالعلىزوجتهيجبرفالزوج

يهودا.

،كبيرةمدينةإلىمعهالانتقالعلىزوجتهإجباريمكنهفلامدينةيقطنالزوجكانإذاأى)3(

السكئ.فٍىوعيوبامزايالكللأنصحيحوالعكس

11البعضويفسرحسنمسكنإلىردئمسكنمنعنهارغمازوجتهينقلأنالزوجبإمكان)4(

والمسكن11،الثمنمرتفعةوتكونوالفاكه!المحاصيلفيهتقلالذىالمكانأىالردئ"المسكن

لالكنه)همائيرى(،الثمنرخيص!وتكونوالفاكه!المحاصيلفيهتتوافرالذىالمكانأى"الحسن

.الأولمنأردأمسكنإلىحسنمسكنمنالانتقالعلىيجبرها

للمسكنالردئالمسكنمنالانتقالعلىزوجتهالزوجيجبرألاجمليئيلبنكعونالرباقيرى)5(

فأى،بالسلبفيهفيؤثرصحيحا،الجسديكنلمفانالجسد،يفحصالحسنالمسكنلأن،الحسن

ينقلأنللزوجيحللالذاالجمارا،فىقالواكما،المرضيجلب،للأحسنكانوإنحئتغيير

الرباقمثلرمبمويشرعحسن،مسكنإلىردئمسكنمنكانوإنحئعنهارغمازوجته

وتعتئتهتمأنالزوج!علىيجبى111يفحصالحسنالمسكنلأن11ويشرحجمليئيل،بنكعون

11جيرانهامنشأناًوأقلقبيح!تكونلاحئالحسنالمسكنفىبنفسها

18(.13/النكاخ)أحكام
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الانتقالعلىزوجتهيجبرأنيستطيعلاالزوجأنالتشريعهذالناويوضح

الأدرن،وعبريهودا،هىالثلاثالسكنومناطقلمنطقةمنطقةمنمعه

فيها.الإقامةللزوجينيمكنالتى،والجليل

إلىاليهودغيرمنسكانهاغالبيةالئالمدينةمنزوجتهينقلأنللزوجالتوسفتا:فىشرعواوقد-

غالبيةمدينةإلىاليهودمنسكانهاغالبيةمدينةمنينقلهاولااليهود،منسكانهاغالبيةالئالمدينة

اليهود.غيرمنسكانها
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ينتقلوا()وألاإسرائيلأرضىإلىينتقلوا()أنالجميحعلى-"أي

سواءمنهاينتقلواوألا)2(،للقدس)ينتقلوا(أنالجميحعلىمنها)1(،

إسرائيلأرضىفىامرأةتزوج،إذا1والنساء)3(الرجال،ذلكفىأ

،إذا1،)4(إسرائيلرضىأ()عملةمنيعطها،إسرائيلرضىأفىوسرَّحها

عملة()منيعطها(،قبوطقيا)ْفىوسرحهاإسرائيلأرضىفىامرأةتزوج

إسرائيل،أرضىفىوسرحهاقبوطقيافىامرأةتزوج،إذا1،إسرائيلأرضى

جمليئيل:بنشمعونالربانىيقول)6(،إسرائيلأرضى)عملة(منيعطيها

شخصلأىفيحلالسابقالتشريعتطيقعندوالقدسفلسطينأرضتُستثئالتشريعهذافى)1(

للمسكنالحسنالمسكنمنكانوإنحئ،إسرائيلأرضإلىمعهالانتقالعلىبيتهأهليجبرأن

)اليهودغيرمنسكانهاغالبيةمدينةإلىيهودسكانهاغالبيةمدينةمنكانوإنحئالردئ،

لأرضإسرائيلأرضمنعنهمرغمابيتهوأهلزوجتهينقلأنشخصلأىيحلولاالجمارا(،

.أخرى

علىبيتهأهليجبرأنالجليلأوالأدرنعبرأويهوداإقليمفىيسكنالذىللرجليحلأى)2(

.القدسفىوالسكنمعهالانتقال

علىزوجهاتجبرالزوج!أوزوجتهيجبرفالزوجوالنساء،الرجالالتشريعهذافىيتساوى)3(

أماالكتوبا،مبلغبدونتُسرَّحالانتقالالمرأةرفضتوإذا،القدسإلىأوفلسطينأرضإلىالانتقال

11التشريعلنصالبعضأضافوقدالكتوبا،مبلغويعطهازوجتهفيسرِّحالانتقالالزوجرفضإذا

أنللرجليحلأىألبق(مشنافىووردقهئمشنافىمذكورغير)وهوالعبيد"ذلكفىويستوى

لكن،فلسطينأرضمنمعهالخروجعلىيجبرهأنلهيحلولامعه،الانتقالعلىالعبرىعبدهيجبر

لمالذينالآخرالبعضو-رىفلسطينأرضإلىمعهالانتقالعلىسيدهيجبرأنالعبديستطعلا

ىأالعبيدتحتهايندرج"إسرائيلأرضإلىينتقلواأنالجميععلى11أنللتشريعالجملةتلكيضيفوا

الجمارا(.)لإضافتهاداعىلاذلكوعلىالعبرىالعبد

فلسطين.عملةمنالكتوبامبلغيعطهاأى)4(

فلسطين.أرضعملةمنووزناًقيمةًأكبروعملتها،الصغرىأسيافىدولةقبوطقيا)5(

سدادها،فىالفقهاءخَفّفَلذاالفقهاءوضعمنالكتوبابأن،التشريعسببالجمارافسرت)6(

أنهفبماقبوطقيا،عملةمنالكتوبامبلغيعطهابأنوتعهدهقبوطقيا،فىزواجهمنالرغمفعلى

فلسطين.بعملةالكتوبامبلغفيعطهافلسطينأرضفىسرحها

016

http://kotob.has.it



فىوسرحهاقبوطقيافىامرأةتزوج،إذا1قبوطقيا)7(،عملةمنيعطيها

قبوطقيا)8(.(عملة)منيعطهاقبوطقيا،

علىقبوطقيابعملةالكتوبامبلغيعطهاأنفعليهقبوطقيا،فىتزوجهاأنه.مماكعونالرباق-رى)7(

وحكمها،التوراةمنالكتوباأنيعتقدكعونفالرباق،فلسطينأرضفىتسريحهامنالرغم

11.الالتزاممكانأوالاتفاقمكانيتبعونأى11الفرائضسائركحكم

الكتوبايعطهاقبوطقيا،فىوسرحهاقبوطقيافىامرأةتزوجإذاالنقط!،هذهحولالجميعاتفق)8(

أرضمنلقربهاالمثالسبيلعلىالتشريعهذافىقبوطقياوردتلقدرمبمويقولقبوطقيا،بعملة

فلسطين.
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!ل!دهرترتييحمصي(المثمنا)وافمعىالمثكلفيءبأسطثمت

مائةوعددهميالتنائيمالتلمودفىوالملقبونالمشنامُعلِّموأوالمشناواضعوا

اسمهيردمنمنهم،درجاتأوطقاتثلاثإلىينقسمونوعشرونوثمانية

لعدميُلَقَّبِواولمالعلياالطبقةوهم،وشمَّاىهليلمثلالألقابمنمجرداً

معلماَ.وعشروناثنانوعددهمالعاليةومكانتهميتناسبلقبوجود

وربان،جمليئيلربَّانمثلربَّانبالملقبونالمعلمونالطقةتلكيلى

أبَّا.أورابِّىبالملقبونوأخيرا،زكاىبنيوحانان

كمالسهوهأوالمؤلفحرعىلعدمالمعلملقبيحذفالأحيانبعضوفى

ننّوس.ابنفى

فىذكرهموردالذينالمعلمونهمأسماوهمالتاليةالتنائيمأوالمعلمون

الربانيينبلقبجميعانذكرهموسوفترجمتناموضو3كتوبوت()مسخت

الدين:علومفىالراسخونالعلماءويعنى

علىوتتلمذام(65-913)الرابعالجيلمنمعلمميئيرالربانىا-

عقيفا.الربانىثميشمعئيلالربانى

الأحكامتجميععمليةفىميئيرالرئانىوتلميذهعقيفاللربانىالفضليرجع

منظمةتشريعيةمجموعاتفىوترتيبهابينهاوالمقارنةالمتفرقةوالتشِريعات

نسبياَ.

الدينىالمجمعأىالسنهدرينفى."حاخام."منصبفىميئيرالربانىعُيِّن

يعنىالحاخامومنصب(أدريانوسالقيصرقلاقل)فترةأُوشافىأُنشئالذى

ناتانالربانىمعبالاشتراكميئيرالربانىحاولوقد،الرئيسعنثانيانائبا

الثانىجمليئيلبنشمعونبالربانىالإطاحةحاولاالقضاء.لداررئيساوكان

بالفشلمحاولتهماباءتولكن،صلاحيتهفىالطعنطريقعن)الرئيس(،

علىبناءمنصبيهماإلىأعيدالكن(،الدينىالمعهد)المدارشبيتمنوطرداً

عنداسميهماذكربعدموعوقباحلفتا،بنيوساىالربانىرفعهاالتىالدعوى

يسبقبكانميئيرللربانىتشريعوردوإذاتشريعاتهما،منبتشريعالأخذ

ميئير.الربانىوفاةبعدالعقوبةهذهألغيتوقد."آخرون."يقول
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الربانىابنوهوام(25-85)الثانىالجيلمنجمليئيلالربانى2-

الربانى)أوفقطجمليئيل(الربانى)اسمهويرد،الكبيرجمليئيلبنشمعون

إلىالهيكلخراببعدانتقلالذىالسنهدرينرأسلأنهيفنهِ(،منجمليئيل

يفنه.مدينة

الجيلمنوهوفقطإليعز،)ويكتبقانوسهوربنإليعزرالربانى3-

الربانىأختمنوتزوج،زكاىبنيوحانانللربانىتلميذاوكان،الثانى

فىإسرائيلفقهاءُلووُضبِع،زكاىبنيوحانانالربانىعنهوقال،جمليئيل

كفتهُ.لرجحتأخرىكفةفىقانوسهوربنوإليعزركفة

تلاميذومنالثانىالجيلمعلمىكبارمنحنانيابنيهوشوعالربانى4-

فىولُقِّبالمنشدينمنلاوياًوكانالهيكلعاصر،زكاىبنيوحانانالربانى

دارلقضاةرئيساًيكنلملكنهب(74/قامابابا)القضاءداررئيسالتلمود

فىضليعاًوكان،بلدتهمحكمةفىالقضاةهيئةرأس،يفنهفىالعالىالقضاء

الطبيعية.العلوم

المشنافىاسمهويُذكرالرابعالجيلمنحَلَفْتاَبنيوساىالربانى5-

رفاقومنأُوشا،جيلمتحدثىكبارمنوهوفقط،يوساى(الربانى)والتلمود

علىالمواظبينالمشاركينومن،المقربينالثانىجمليئيلبنشمعونالربانى

الربانىوعلىأبيهعلىتتلمذ،يفنهوكَرْم،رمونبيتفىالفقهاءاجتماعات

عنه.النقلمنوأكثرعقيفا،والربانى،طرفونوالربانى،نورىبنيوحانان

كان،م(913-125)الثالثالجيلمننورىبنيوحانانالربانى6-

بيتفىوأقامأمامهالقضاءوتولىكثيرا،عنهونقلإليعزرللربانىتلميذاً

بساطتهعلىوظلفقيراكان،بالجليلوصفورىجنيجروفى،شعاريم

ترددوقد،يفنةفىالسنهدرينفىجمليئيلالربانىعينهأنبعدوتواضعه

.الرأىعقيفاالربانىلمخالفتهالمشنافىكثيرااسمه

تلاميذومن،الثالثالجيلمعلمىآخروهوبروقابنيوحانانالرئانى7-

يهوداوالربانىميئيرالربانىمعالرأىفىاختلفوقديهوشوعالربانى

لجيله.التالىالرابعالجيلمعلمىمنوهمشمعونوالربانى
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ويلقبجمليئيلبنشمعونالربانىبنهناسئيهوداالربانىهورابى8ِّ-

فقط.رابىِّأو،المقدسمعلمناأى."ربينوهقادوش."إما

وسعةلعلمهونظرًام(255-165)الخامسالجيلمُشَرِّعىأبرزمنوهو

ورئاسةالقضاءدارورئاسةيهودافىالمدنيةالحكومةرئاسةبينجمعفقدأفقه

وضعهافىوإخراجهاوجمعهاالمشناتنسيقإليهيُنسب،شعاريمبيتمدرسة

الشفهيةالرواياتتبويبمهمةعاتقهعلىأخذفقد،الاَنعليهالتى

فىاعتمدوقد،النصوصمنمجموعةمنهاوطردومخصَهَاوأكملهاوتنظيمها،

ميئير.الربانىوتلميذهعقيفاالربانىوخاصةسبقوهمنجهودعلىهذاعمله

فىاسمهويردالرابعالجيلمنمشرعوهوإلعاىبريهوداالربانى9-

أوشا،أبناءمنوهوفقط،يهوداالربانىالتنائيةالمصادرسائروفىالمشنا

بابا(بنيهوداالربانى)عينهوقدعقيفا،والربانىطرفونالربانىعلىوتتلمذ

.أدريانوساضطهاداتفترة

الجيلمنمشرعوهوشَمُوَعْبنإلعازارالربانىوهوفقطإلعازارالربانىا-"

نتعلمكناعندما)مرةمنأكثرهناسئيهودالسانعلىاسمهوردوقد،الرابع

ميئيرالربانىتشريعهفىخالفوقدشَمُوَعْ(بنإلعازارالربانىعندالشريعة

.شمعونوالربانىيوساىوالربانىيهوداوالربانى

منهماكلتولىالتنائيممنلاثنيناسمجمليئيلبنشمعونالربانىا-ا

مَنْوهوالهيكلخرابشهدالذىالأولالجيلمنأولهماالسنهدرينرئاسة

الربانىمنهماوالثانىهورقانوس.،بنإليعزرالربانىمنبناتهإحدىتزوجت

يهوداوأبويفنهمنجمليئيلالربانىابنوهويفنهمنجمليئيلبنشمعون

باسمهتشريعمائةحوالىويوجد،المشرعينمنالرابعالجيلمنوهو،هناسئ

الفصلمن)ح(تشريعفىبالذكرالمقصودوهووالتوسفتا،والبرايتاالمشنافى

كتوبوت.مسختفىالثانى

جمليئيلبنشمعونالربانىعنهنقلوقد،هَسْجَنْبنشمعونالربانىا-2

2/ح(كتوبوت)هـ(8/شقاليم)والكهنوتبالهيكلتتعلقتشريعات

الرابع.الجيلمعلمىمنأنهأىعاصرهأنهويبدو11/ط(،)مناحوت
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خرابوعاصرالأولالجيلمعلمىمن،هَقفماببنزَخَارياالربانىا-3

ه/أ()سوطاالتفاسيربعضعنهيهوشوعالربانىنقل2/ط(كتوبوت)الهيكل

8/ب(.)عدايوت

فىصيتهذاعوقد،الثالثالجيلمنمشرعهَجْليلىيوساىالربانىا-4

عقيفا.والربانىطرفونالربانىوخالف،يفنه

فىاعتمدوقد،الثالثالجيلمنمشرع،يوسفبنعقيفاالربانى-15

تجميعفىدورهذكرناأنسبقوقد،التوراةإلىالتشريعإسنادعلىتفسيره

اليهودسيخلصأنهادعىالذىالمسيح)ببركوخفاعقيفاالربانىآمنالمشنا،

الاضطراباتفترةوالتعذيبللسجنذلكبسببوتعرض(الرومانمن

الرومانية.والاضطهادات

وهويوحاىبنشمعونالربانىالمقصودأنونرجحشمعونالربانىا-6

علىوتتلمذ،يهوشوعالربانىصغرهفىوخدم،الرابعالجيلمنمشرع

ذاعتوقدب(81ce/سنهدرينأورشليمى)عينهالذىعقيفاالربانى

.المغارةفىاختبائهوعنعنهتناقلوهاالتىالأعمال

كاهناًوكان،الثانىالجيلمنمشرعوهوعَزَرْيابنإلعازارالربانىا-7

.قصيرةلفترةيفنهفىالسنهدرينورأسوثرياً

الجيلفىمشرعأولوهوالثالثالجيلمنمشرعطرفونالربانىا-8

الهيكلورأىكاهنا،وكانيفنهفقهاءمنوهو،الهيكلخرابأعقبالذى

الشريعةأمورحولمناقشاتهماوكثرت،الرأىعقيفاالربانىوخالفصغرهفى

والربانىهجليلىيوساىوالربانىعنهنقلالذىيهوداالربانىتلامذتهومن

نقلالذىيوحاىبنشمعونالربانىوأيضايشمعئيلوالربانىهموداعىإلعازار

عنه.

الترومامنيطعمهنلكىثلثمائةتزوجالقحطعامفىإنهويُقالغنياوكان

الكهنة.كنساء

الربانىتلامذةومنالرابعالجيلمنمشرعهَشنْدِلاريوحانانالربانىا-9

تمردوعاصرالإسكندريةالأصلىوموطنه،الأمينوخادمهالمتأخرينعقيفا

بركوخفا.
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منالمشنامشرعىمنوهماشفاىمذهبأوبيتهليلمذهبأوبيت25-

ىأالسوفريمفترةأعقبتالأزواجوفترة،زوجينخامسوهماالأزواج،فترة

اثنين،يتعاقبونكانواالمشرعينلأنبالأزواجأىبزوجوتلقِّبَتْوقد،الكَتَبَه

لداررئيساًوالثانى.تاسئ."لليهِودمدنيارئيساًكانزوجكلمنالأولاثنين

2/ب(.)حجيجاقاضياًوسبعينواحداَتضمالتىالعالىالقضاءداروهىالقضاء

نهايةبينِماالفترِةفىعاشاوقدوآخرهمازوجينأشهروشماىوهليل

لمذهبمعارضاَمذهباَمنهمالكلوكان.مالأولالقرنوبدايةق.مالأولالقرن

اتسم."هليلبيت."يجرفأصبحالذىوأتباعههليلمذهباتسموقدالاَخر،

أصبحالذىوأتباعهشماىمذهبأما،الشريعةتفسيرفىوالمرونةبالشمولية

الشريعةأحكامتفسيرفىوالتزمتبالحرفيةفاتسمشفاى."."بيتبيعرف

هليلبمذهبالأخذعلىالمشرعينغالبيةواجتمعالأَمْرُحُسِمَالنهايةوفى

عالدينىمعهدوهو."يفنهكَرْم."فىذلكوكان."هلاخا."أىمعتمدكتشريع

أورشليممنالمشرعينوهجرةخرابهبعدصيتهوذاعالهيكلخرابقبلتأسس

يفنه.إلى

فىالمتحدثينومنالثالثالجيلمنإليشعبنيشماعيلالربانى21-

وأُسرالكهنةمنوكان،الرأىوخالفهعقيفا،للربانىصديقاوكانيفنهمعهد

روما،إلىوأخذوهالهيكلخرابصاحبتالتىالاضطراباتأثناءطفولتهفى

الجنوبفىعزيزكفرفىعودتهعندوأقامحنينا،بنيهوشوعالربانىوافتداه

تركواالذينالمشرعينمنويعده/ح(،كتوبا)فىجاءكماآدومحدودعلىٍ

تفسيرفىمختلفينمنهجينعقيفاوالربانىهوأسسوقدالفقهكتبفىأثرا

.التوراة

المشرعينمناثنانالاسمبهذاتسمىوقدبتيرابنيهوداالربانى22-

منوهوالثانىالهيكلفترةنهايةفىأىالثانىالجيلمنمشرعأولهما

الهيكل.خرابقبلنصيبينفىوأقامبابلإلىونزحأورشليم

فىوأقامفلسطينإلىنزحثمرومافىولدالثالثالجيلمنمشرعالثانى

نزحثمعقيفا،للربانىصديقاوكان،يهوشعوالربانىإليعزرالربانىكنف

كمفتٍاعتمادهتَئمأدريانوساضطهاداتفترةوفى،نصيبينفىوأقاملبابل

الشريعة.فىمعقدةأمورعنوالاستفساراتالأسئلةإليهوأُرسلت،لجيله
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مسختمنالسادسالفصلمن)أ(التشريعفىالمقصودأننرجحونحن

الثالث.الجيلمنيهوداالربانىأىالثانيةالشخصيةهوكتوبوت

مشرعمنهماالأول،الاسمنفستحملانشخصيتانهناكشاءولأئا-"1

نقلوقدالمشرعينمنالأولالجيلمنأىزكاىبنيوحانانالرئانىجيلمن

والقرابينالهيكلأمورفىضليعاوكانالهيكلرأىأنهأقوالهمنويبدو،عنه

عقيفا.والربانىيشمعئيلالربانىءالرأىفىواختلف

معوخلافهعقيفاالربانىعننقلالذىشاءولأئاهىالثانيةالشخصية

ئه.زول

(أ/الثامن)الفصلكتوبوتبابفىلهوردعَقَفْيابنحنيناالربانى24-

من)حلفتابنيوساىالربانىءواختلف،جمليئيلالربانىأمامأفتىأنه

/ب(.الأولالفصلعراخينمسخت)فىوذلك(الرابعالجيل

الثالثالجيلمنمشرعوهوننُّوسبنشمعونالربانىهوننُّوسبن25-

6/بكوريم)فىعقيفاالربانىخالفوقد r)منيشمعئيلالربانىعنهوقال

بابا)ننُّوسبنشمعونءفليشتغلالماليةالأمورفىالناسبينالفصليُرد

فقط.ننُّوس."بن."باسمالأماكنبعضفىويرد15/ح(باترا

عاصرا،القدسفىعقوباتقاضياوهماأفيشالومبنوحانانأدمون26-

فىأحكامسبعةولأدمونحكمانلحانانووردالتنائيممنوالثانىالأولالجيل

كتوبوت.مسختمنعشرالثالثالفصل

اسمهويردالمشرعينمنالثانىالجيلمنهَرْكِينَسْبندوساالربانى27-

الرأىفىاتفقوقد-!أ3/عدايوت)لقببدونفقطدوساالربانىأحيانا

الثالثالفصلفىزكاىبنيوحانانالربانىمخالفاالعظامالكهنةأبناءء

بنعقيفاالربانىخالف)د(تشريعوفى)أ(تشريعكتوبوتمسختمنعشر

الكهنة.كبيرحنانياوالربانىمهللئيل

الهيكلعاصر،الأولالجيلمشرعىمنزكاىبنيوحانانالربانى28-

هليلمنتلقىأنه/ح(2آفبىت)فىوجاء،خرابهأعقبتالتىوالسنوات

سِنا.الثمانينهليلتلامذةأصغروكان،وشفاى

الصدوقيين.وحارب8/ح()سوطاالمراللعنةماءشريعةألغىوقد
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النصعلىتعليقناكلالوالدةالمثمنابتفاسرثمت

شمالفىعاشاسحقشلوموالربانىاسماختصاروهوراشىتفسيرا-

فاقوقدالتلمودمُفسّرىأعظممنوهوام(،ا55-1545)الفترةفىفرنسا

سبقته.التىالإشكنازيةالتفاسيركلالبابلىّللتلمودتفسيره

ولاكلهالنصويفسر،البابلىّالتلمودعليهاقامالتىالمشناأبوابيفسروهو

هامشعلىراشىتفسيرطبعوقدفقط،بمختاراتأوالصعبةبالفقراتيكتفى

طبعاته.بمختلفالتلمودصفحات

فىعاشهيشيفا،آفناتانالربانىاسماختصاروهوهرانتفسير2-

باللغةالستةبأجزائهاللمشناتفسيرهوألفعشر،الحادىالقرنفىفلسطين

الاَخرين.تفاسيرمنإليهوأضافيمنىكاتبنسخهوقد،العربية

أفراهامبربىشمعونالربانىاسماختصاروهوهرشأوهرشبأتفسير3-

الثالثالقرنوأوائلعشرالثانىالقرننهايةفىعاشفرنسا،فىشانسمن

التلمود.طبعاتكلفىتفاسيرهأدرجتوقدعشر،

أدرجوقددافيد،بنأفراهامالربانىاسماختصاروهوهرأبدتفسير4-

رمبمتفسيرعلىالنقدصاحبوهوفيلنا،فىالصادرةالتلمودطبعةفىتفسيره

وقينيم.عدايوتلمسخت

وانتقلألمانيافىوُلِديحئيلبنآشرالربانىاسماختصاروهوهرأشتفسير

يأتىأنهىالمشناتفسيرفىهرأشوطريقة،ام13fسنةالأندلسإلىمنها

بعضإليهاويضيفأسلوبهافىويغيرويلخصهاعليها،ويعلقسابقيهبتفاسير

الملاحظات

-1135)برميمونموشيهالربانىاسماختصاروهورمبمتفسير6-

الثالثةفىوهوتأليفهبدأوقد(السراجكتاب)باسمبالعربيةألفهوقد(1254

يهوداٍبدأوقد،ام168سنةالثلاثينفىوهومصرفىوأتمهوالعشرين

جزءاتبونبنشموئيلترجمكما،رمبمحياةفىللعبريةترجمتهفىالحريزى

كتبوقد،منهأجزاءبترجمةالأندلسفىكثيرةشخصياتتطوعتكمامنه

عليها.بأسمائهمووقعوالترجمتهمقدمةمعظمهم
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ألفثمالتلمودمنأبوابلثلاثةتفسيراألفأنهتفسيرهفىرمبموذكر

واختار،المطولةالتلمودمناقشاتمنالمشناتفاسيرأخرجوأنهالمشناتفسير

التىالشريعة)الهلاخاحولالمشرعينبينالخلافوحسماليسيرةالتفاسير

.ام524سنةمنذالتلمودطبعاتضمنرمبمتفسيرأدرجوقدبها(،يؤخذ

الأحيانبعضفىولجأالتلمود،تفاسيرصفوةعلىالتلمودفىرمبماعتمد

الجاءونيمبتفاسيراستعانكماالتلمود،فىللموجودمخالفةجديدةتفاسيرإلى

.لتفسيرهالعبريةالترجمةعلىتعليقنافىاعتمدناوقدب(12/أ،)كتوبوت

الرابعالكتابوهوالنساءكتاب."القويةاليد."وهو."الشريعةتثنية."

أحكام،الطلاقأحكام،النكاحأحكام:ترتيبهاهووهذا،خمسةوأحكامه

فىالمشكوكالمرأةأحكامالبكر،أحكام،النعلوخلعالأخأرملةزواج

الصفحةرقمثمالنكاحأحكام."رمبمبتعليقنافىإليهأشرناوقدسلوكها،

هء.الفقرةفرقم

فىمبرطنوراعوفدياالربانىاسماختصاروهوهرعفأوهرفتفسير7-

فيها،وماتام486لفلسطينسافرعشر،الخامسالقرنفىعاشإيطاليا

أجزاءجميعفسروقدام.954-1548فينيسيافىمرةأولتفسيرهوطبع

لغتهواستعارالتلمود،تفسيرفىراشىنهجتفسيرهفىونهج،الستةالمشنا

كزراعيمتلمودلهاليسالتىالأجزاءتفسيرفىواستعان،كثيرةمواضعفى

رمبممنوأخذ،هرأشوإضافات،شانسمنراشىبتفسيراستعانوطهروت

خالفالتىالمواضعفىرمبمبرأىوأخذالمشرعيناختلافعندالهلاخارأى

التلمود.تفاسيررمبمفيها

مبرطنورا،عوقدياالربانىلتفسيرإضافاتوهىطوفيومإضافات8-

بألمانيابافاريافىشطينفلرفىولدهلر،ليفمانطوفيومالربانىوضعها

،ام617براغفىالتفسيروطُبعطوف(يومإضافات)وسماها،ام957

بعضوجدولكنهعوفدياالربانىوشروحالمشنادرسأنهمقدمتهفىويقول

وضعلذا،التشريعاتبعضبينتناقضاًووجد،مفسرهوغيرغامضةالأبواب

إلىعملهفىورجععوفديا،الربانىتفسيرفىغمضماليفسرهذاتفسيره
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فىواحدبتفسيرواكتفى،التشريعوكتب،الإضافاتوإلىوتفاسيرهاالجمارا

والتلمودللمشنامضبوطاًنصاًإضافاتهوضعهعندطوفيومواختار،موضعكل

الصفحةهامشعلىفوضعهاالأخرىالنصوصأما،الصفحةصدرفىووضعه

طوفيومأصدرهاالتىالمشناطبعةاتُخِذَتْوقد."أخرىكتب."اسمتحت

عوفدياالربانىتفسيرمعبعدهاظهرتالتىالمشناطبعاتلكلأساساً

طوف.يوموإضافاتمبرطنورا

وكانحبرونفىهعدنىموشلوالربانىألفهشلوموملختتفسير9-

المشنالغةصخحفقد،طوفيومتفسيريشبهوتفسيره،طوفليوممعاصراً

كانتالتىالمفسرينبكتبتفسيرهفىواستعانعوفديا،الربانىتفسيروصحّح

المسختأوللإصحاحإشاراتوالأورشليمىّالبابلىّللتلمودوأضاف،حوزتهفى

تفسيرءأيضاذلكفعلوقد،تلكأوالجملةهذهمنهأُخذتالذى(الباب)

قارو.ليوسفعاروخشولحانوءرمبم

الفترةفىعاشليفشيصيسرائيلالربانىألفهيسرائيلتفإرتتفسيرا-"

جديدةبتفاسيروأتىبإيجاز،المشنافسروقدام(61A-ا2VA)من

قداشيم()الزراعةكتابزراعيم()سدر-خاصة،الصعبةللمواضع

.ا!ارة)طهروت(،المقدسات

أُدرجوقدمتفرقةلأبوابتفسيروهوهبحيرا."بيت."همائيرىتفسيرا-ا

.همائيرىمناحمللربانىوهوفلينامنالصادرةالتلمودطبعةضمن

ليوسفعاروخشولحانكتابمنالثالثالجزءوهوهاعزرإفنكتابا-2

أحكاميتناولهاعزروإفنالعثمانيةللممالكانتقلثمأسبانيافىولدالذىقارو

.وواجباتوحقوقوطلاقنكاحوعقدخِطْبةمنالنساء

الربانىوضعهاقصيرةوتفاسيرتعليقاتعنعبارةوهومقوبصتشيطا-"1

إشكنازى.بصلال
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